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A
AANSPRAKELIJKHEID BillTEN OVEREENKOMST
DAAD

Fout
OORZAAK

Algemeen
Begrip. Beoordeling door de rechter
HERSTELPLICHT

Algemeen
Dader (voor eigen daad)
SCHADE

Begrip. Vormen
Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum
Materiele schade. Elementen en grootte
OVEREENKOMSTEN.REGRES

Verzekering. lndeplaatsstelling
Regres
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID

Burenhinder

DAAD
FOUT

1. - Daad - Fout - Administratieve overheid - Met het E.E.G.-Verdrag
strijdige verordening.
Het arrest dat op grond van vaststellingen en overwegingen waaruit niet blijkt dat
het een grond tot ontheffing van aansprakelijkheid in aanmerking heeft genomen,
beslist dat een veroordeling van een administratieve overheid, ook al is ze strijdig
met het E.E.G.-Verdrag, geen fout oplevert indien de schending van voornoemd
verdrag niet voldoende gekwalificeerd, ernstig en kennelijk is, niet naar recht
verantwoord is.
14 januari 2000
104
2. - Daad - Fout - Verschillende fouten - Oorzakelijk verband.
De rechter die beslist om een van de in een wegverkeersongeval betrokken
bestuurders volledig aansprakelijk te stellen voor dat ongeval en zijn schadelijke
gevolgen, niettegenstaande het feit dat de andere bestuurder een fout heeft begaan,
verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer hij oordeelt dat voornoemd ongeval
en zijn schadelijke gevolgen zich op dezelfde wijze zouden hebben voorgedaan, als die
andere bestuurder de fout niet had begaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
23 februari 2000
474

-103. - Daad - Fout - Tergende en roekeloze uitvoeringsprocedure.
Is naar recht verantwoord de beslissing geen schadevergoeding wegens tergende
en roekeloze uitvoeringsprocedure toe te kennen op grond dat het arrest de
vastgestelde fout van de schuldeiser niet in aanmerking neemt, maar integendeel op
de gedraging van de schuldenaar in het gehele gebeuren steunt. (Art. 1382 B.W.)
999
29 mei 2000
4. - Daad - Fout - Begrip.
Het gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg dat het misdrijf onopzettelijke doodslag
impliceert, houdt alle mogelijke fouten in die doodslag als onopzettelijk gevolg
hebben. (Artt. 418 en 419 Sw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
31 mei 2000
1017
5. - Daad - Fout - Oorzakelijk verband - Vaststelling - Voorwaarde.
Het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de onaangepaste snelheid van een
bestuurder en de schadelijke gevolgen van het ongeval waarin hij betrokken is, hangt
niet af van de vaststelling dat die foutieve bestuurder daarenboven een andere fout
heeft begaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
22 november 2000
1820

OORZAAK
ALGEMEEN

6. - Oorzaak - Algemeen - Misdrijf- Schade - Voorwaarden.
Voor het bestaan van door een misdrijf veroorzaakte schade is niet vereist dat de
schade waarvan het herstel gevorderd wordt, veroorzaakt werd door elk bestanddeel
van het misdrijf waarop de rechtsvordering is gegrond, en evenmin dat het bestaan
van die schade een van de bestanddelen van dat misdrijf is. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
22 november 2000
1820
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER

7. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter- Oorzakelijk verbandBewijslast.
In burgerlijke zaken dient de partij die een vordering heeft ingesteld wegens een
misdrijf, het bewijs te leveren van de bestanddelen van dat misdrijf. (Art. 1315 B.W.)
21januari2000
174
8. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter - Verkeersongeval - Links
inhalen - Kruispunt - Voorrang van rechts.
Wanneer een bestuurder een voertuig links inhaalt op een kruispunt waar het van
rechts komende verkeer voorrang heeft, is de beslissing onwettig waarbij elk
oorzakelijk verband tussen dat misdrijf en het tussen beide voertuigen gebeurde
ongeval wordt uitgesloten op grond dat het feit dat de rijbaan waarop het ongeval
gebeurd is geen voorrangsweg was, geen invloed heeft gehad op het ongeval. (Artt.
1382 en 1383 B.W.).
21 januari 2000
174
9. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter - Wegverkeersongeval Verschillende fouten - Oorzakelijk verband tussen een fout en een schade.
De rechter die beslist om een van de in een wegverkeersongeval betrokken
bestuurders volledig aansprakelijk te stellen voor dat ongeval en zijn schadelijke
gevolgen, niettegenstaande het feit dat de andere bestuurder een fout heeft begaan,
verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer hij oordeelt dat voornoemd ongeval
en zijn schadelijke gevolgen zich op dezelfde wijze zouden hebben voorgedaan, als die
andere bestuurder de fout niet had begaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
23 februari 2000
474
10. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter - Onopzettelijk doden Gebrek aan uoorzichtigheid of voorzorg - Overlijden - Oorzakelijkheid - Begrip.
Om het bestaan te beoordelen van een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg en het overlijden van een persoon, moet de rechter

-11rekening houden met de concrete situatie, zoals die zich voordoet, zonder te gissen
wat zich misschien zonder de fout zou hebben voorgedaan. (Artt. 418 en 419 Sw.; artt.
1382 en 1383 B.W.)
31 mei 2000
1017

HERSTELPLICHT
ALGEMEEN

11. - Herstelplicht- Algemeen- Bewaarder- Verhaal op een derde- Begrip.
De bewaarder, die jegens de schadelijder aansprakelijk is voor de schade, veroorzaakt door een zaak die hij onder zijn bewaring heeft, kan op de derde verhaal
uitoefenen wegens de niet-nakoming van de contractuele verbintenissen door laatstgenoemde en zulks tot beloop van het bedrag van de schade die hij moet vergoeden.
(Art. 1384, eerste lid, B.W.)
4 december 2000
1901
DADER (VOOR EIGEN DAAD)

12. - Herstelplicht - Dader (voor eigen daad) - Uitgever - Inbreuk op het
prive-leven en op het recht van verdediging.
De uitgever die ruchtbaarheid geeft aan de verspreiding van stukken die inbreuk
plegen op het prive-leven en op het recht van verdediging van een persoon waardoor
de door de schuld van de schrijver aan die persoon berokkende schade wordt
verergerd, begaat een fout die los staat van die van de schrijver en is daarvoor
persoonlijk aansprakelijk.
29 juni 2000
·
1245

SCHADE
BEGRIP. VORMEN

13. - Schade - Begrip. Vormen - Begrip.
De schade van de persoon aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een
zaak is ontnomen waarvan teruggave niet mogelijk is, komt overeen met de
vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag dat nodig is om zich een
gelijkaardige zaak aan te schaffen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
11 mei 2000
885
14. -Schade - Begrip. Vormen- W.A.M.-verzekering- Schade veroorzaakt
door een niet gei"dentificeerd of niet verzekerd voertuig- Benadeelde in het genot van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering- Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Beperking.
De Z.I.V.-instelling heeft, krachtens art. 76quater Z.I.V.-wet, tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties, in dezelfde gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde een
recht van vergoeding ten laste van dit fonds heeft. (Art. 76quater, § 2, laatste lid,
Z.I.V.-wet; artt. 49, 50 en 79, § 2, wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; art. 17 K.B. 16 december 1981.)
10 oktober 2000
1544
15. - Schade - Begrip. Vormen - Onder het wettelijk stelsel gehuwd slachtoffer
- Eigen vermogen van een der echtgenoten - Vergoeding wegens de aantasting van
de geschiktheid om inkomsten uit beroepsbezigheden te verwerven.
Uit de bepalingen van de artikelen 1401, 3", en 1405, 1", van het Burgerlijk
Wetboek volgt dat de inkomsten uit de beroepsbezigheden van iemand die onder het
wettelijk stelsel gehuwd is, tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, maar dat
de vergoedingen wegens de aantasting van de geschiktheid om zodanige inkomsten
voort te brengen, tot zijn eigen vermogen behoren. (Artt. 1382, 1401, 3", en 1405, 1 ",
B.W.)
14 november 2000
1783

-12BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM

16. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum Vervanging - Gebruiksderving - Feitelijke beoordeling.

Voertuig -

Wie schade veroorzaakt t.g.v. de genotsderving van een verongelukt en onherstelbaar voertuig, hoeft een dergelijke derving alleen te vergoeden tijdens de gebruiksderving, te rekenen van de dag van het ongeval tot de dag waarop de eigenaar van dat
voertuig bericht krijgt dat het moet worden vervangen, en tijdens de mutatietijd, te
rekenen van de laatstgenoemde datum tot de dag waarop hij zich een vervangingsvoertuig aanschaft; wanneer de rechter de door de wachttijd veroorzaakte schade
raamt, kan hij, door een feitelijke beoordeling, beslissen om de datum waarop de
eigenaar bericht krijgt dat zijn voertuig definitiefbuiten omloop wordt gesteld, gelijk
te stellen met de datum waarop hij kennisneemt van de waarde van het wrak, en dat
die enige datum het eindpunt vormt van de te vergoeden wachttijd.
23 februari 2000
4 74
17. - Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum- Raming.
De schade van de persoon aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een
zaak is ontnomen waarvan teruggave niet mogelijk is, komt overeen met de
vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag dat nodig is om zich een
gelijkaardige zaak aan te schaffen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
11 mei 2000
885
18. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Beoordelings-

bevoegdheid - Vemield voertuig - Vervangingswaarde - Belasting over de toegevoegde waarde- Benadeelde niet B.T.W-plichtig- B.T.W.-tarief- Taak van de
rechter.
De verplichting de benadeelde volledig te vergoeden voor het verlies van een
voertuig en zijn recht vrij te beschikken over de toegekende vergoeding hebben tot
gevolg dat de rechter niet verplicht is na te gaan of de benadeelde al dan niet de
mogelijkheid heeft aan te kopen met een ander B.T.W.-tarief dan dit dat geldt voor de
aankoop van een nieuw voertuig. (Artt. 2 en 26 W.B.T.W. en artt. 1382 en 1383 B.W.)
11 mei 2000
885
19. - Schade Volledig herstel.

Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum -

Raming -

De benadeelde heeft krachtens de artt. 1382 en 1383 B.W. recht op het volledig
herstel van zijn schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1346
20. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden
geraamd - Forfaitaire schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling Bijkomende schade - Compensatoire interest - Volledig herstel.
De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uitspraak,
verbiedt hem evenwel niet het hoofdbedrag van de forfaitaire vergoeding tot herstel
van die schade te berekenen op het ogenblik waarop de schade reeds vaststaand was
en in haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot herstel aanleiding kon geven,
alsook compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als herstel van de
bijkomende schade wegens het uitstel van betaling van het hoofdbedrag; die
schadevergoeding, die aldus is samengesteld uit een hoofdbedrag en compensatoire
interest, herstelt de schade op het ogenblik van de uitspraak in haar geheel. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1346
21. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum Materiele en morele schade- Blijvende arbeidsongeschiktheid- Vaststaande schade
die in haar geheel kan worden geraamd - Consolidatiedatum - Forfaitaire
schadevergoeding - Compensatoire interest.

Hoewel de uit een blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende materiele en
morele schade zich geleidelijk voordoet, kan zij hersteld worden vanaf de dag van de
consolidatie, mits zij vaststaand is en in haar geheel geraamd kan worden, en kan
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-13de rechter de schadeverwekker veroordelen om, vanaf diezelfde datum, compensatoire interest op de forfaitaire herstelvergoeding te betalen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1346
22. - Schade - Beoordelingsbeuoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum Blijuende arbeidsongeschiktheid- Materiele en morele schade- Vaststaande schade
die kan worden geraamd - Forfaitaire uergoeding - Consolidatiedatum - Compensatoire interest.
De rechter die beslist dat de materiele en morele schade t.g.v. de blijvende
arbeidsongeschiktheid van de getroffene vaststaand was en in haar geheel kon
worden geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum kon worden hersteld,
kan hem, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, compensatoire interest
vanaf die datum toekennen op de totaliteit van de forfaitaire vergoeding, teneinde
hem volledig te vergoeden voor die schade en tevens het uitstel van betaling van de
herstelvergoeding te vergoeden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1353
23. - Schade - Beoordelingsbeuoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum Blijuende arbeidsongeschiktheid - Esthetische schade - Vaststaande schade die in
haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire uergoeding - Raming ex aequo et
bono - Consolidatiedatum - Compensatoire interest.
De rechter kan, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, met het oog op de
volledige vergoeding van de esthetische schade van de getroffene, de schadeverwekker veroordelen om hem vanaf de datum van het ongeval op de totaliteit van
de vergoeding compensatoire interest als bijkomende vergoeding te betalen, wanneer
hij oordeelt dat die ex aequo et bono geraamde schade vaststaand was en in haar
geheel kon worden geraamd, en, bijgevolg, op die datum kon worden hersteld,
ondanks het blijvend karakter ervan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1353
24. - Schade - Beoordelingsbeuoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum Blijuende arbeidsongeschiktheid - Mettertijd geleden schade - Vaststaande en in
zijn geheel te ramen schade - Forfaitaire uergoeding - Consolidatiedatum Compensatoire interest.
De schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid kan, ofschoon hij mettertijd
geleden wordt, op forfaitaire wijze worden vergoed vanaf de consolidatiedatum, mits
die schade vaststaat en in zijn geheel kan worden geraamd, en de rechter kan aan de
getroffene compensatoire interest toekennen met ingang van die dag. (Art. 1382
B.W.)
5 oktober 2000
1512
25. - Schade - Beoordelingsbeuoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum Blijuende arbeidsongeschiktheid - Morele schade - Vaststaande schade die kan
worden geraamd - Forfaitaire uergoeding - Consolidatiedatum - Compensatoire
interest.
De rechter die oordeelt dat de morele schade t.g.v. de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer een vaststaande schade was die in haar geheel kon worden
geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum kon worden hersteld, kan, zonder
de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, aan het slachtoffer, met het oog op het
volledig herstel van die schade enter compensatie van de uitgestelde betaling van de
vergoeding, met ingang van die datum compensatoire interest toekennen op het
volledige, forfaitair vastgestelde, bedrag. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
11 oktober 2000
1550
26. - Schade - Beoordelingsbeuoegdheid. Raming. Peildatum - Toekomstige
schade - Verplichting om een orthopedische zool periodiek te ueruangen - Raming.
Een periodiek terugkerende uitgave kan geraamd worden op grond van de actuele
kostprijs, zonder dat daarvoor een beroep moet worden gedaan op de kapitalisatiemethode.
17 4 7
8 november 2000

-14MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE

27. - Schade- Materiele schade. Elementen en grootte- Vernield voertuigBelasting over de toegevoegde waarde- Benadeelde niet B.T.W.-plichtig.
Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen B.T.W.plichtige is en dus, overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de
toegevoegde waarde, de belasting niet kan aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de B.T.W. op de aankoopprijs
van een gelijkaardige zaak; hierbij is onverschillig de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding,
deze niet gebruikt voor de vervanging van de vernielde auto, ze gebruikt voor de
vervanging ervan door een nieuwe auto of door een occasieauto waarvoor bij de
aankoop geen B.T.W. of slechts een B.T.W. over het verschil tussen de verkoopprijs en
de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is. (Artt. 2 en 26 W.B.T.W. en artt. 1382
en 1383 B.W.)
11 mei 2000
885
28. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Persoonlijke onderhoudskosten van het slachtoffer - Aftrek van die kosten van de eigen inkomsten van
het slachtoffer.
De schade die de rechthebbenden van het slachtoffer van een onopzettelijke
doodslag lijden ten gevolge van de derving van zijn beroepsinkomsten, bestaat in het
verlies van dat gedeelte van zijn inkomsten dat hun persoonlijk ten goede kwam; het
vonnis is onwettig, wanneer het de persoonlijke onderhoudskosten van het slachtoffer berekent op grond van het geheel van de gezinsinkomsten, en die kosten
vervolgens van de gecumuleerde inkomsten van dat gezin en niet van de eigen
inkomsten van de overledene aftrekt, teneinde zijn aandeel in het onderhoud van zijn
minderjarig kind te bepalen, welk aandeel het kind wegens het overlijden van zijn
vader verloren heeft. (Art. 1382 B.W.)
17 mei 2000
928
29. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Persoonlijke onderhoudskosten van het slachtoffer - Aftrek van die kosten van de eigen inkomsten van
het slachtoffer.
Om de vergoeding te bepalen die aan de weduwe van het slachtoffer van een
dodelijk wegverkeersongeval verschuldigd is, en, meer bepaald, het bedrag te
bepalen dat de weduwe persoonlijk ten goede kwam toen haar echtgenoot nog leefde
en dat zij wegens zijn overlijden verloren heeft, moeten de persoonlijke onderhoudskosten van de echtgenoot, die berekend worden op het geheel van de gezinsinkomsten, van zijn eigen inkomsten worden afgetrokken. (Art. 1352 B.W.)
24 mei 2000
977

30. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Materiele bedrijfsschade - Bedrag van de vergoeding - Door de
rechter in aanmerking genomen criteria.
Wanneer de appelrechters het bedrag van de schade die het slachtoffer van een
wegverkeersongeval als exploitant van een kapsalon wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid lijdt, niet bepalen op grond van de ontwikkeling van zijn omzetcijfer of van
zijn inkomsten v66r en na het ongeval, maar op grond van wat zij zijn 'eigen waarde
op de arbeidsmarkt' en zijn 'dagrendement' noemen, kennen zij aan dat slachtoffer
een vergoeding voor niet geleden schade toe. (Art. 1382 B.W.)
7juni2000
1048
31. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Schade wegens waardevermindering op de arbeidsmarkt - Bedrag
van de vergoeding - Door de rechter in aanmerking genomen criteria.
Wanneer de rechter uitspraak doet over de vergoeding van de materii:He schade
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een ongeval, kan hij,
door een beoordeling in feite van de gegevens van de zaak, het bedrag van de
schadevergoeding wegens waardevermindering van het slachtoffer op de arbeidsmarkt vaststellen op grond van diens dagrendement. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
7juni2000
1048
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-1532. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Verleden schade Derving van bedrijfsinkomsten - Muntontwaarding- Gevolg.
Bij de raming van een verleden schade t.g.v. de derving van bedrijfsinkomsten kan
de rechter rekening houden met de munterosie die noodzakelijkerwijs zou geleid
hebben tot een nieuwe raming van de in overweging te nemen inkomsten tussen de
referteperiode en de periode vanaf de consolidatiedatum tot de datum van het vonnis.
17 4 7
8 november 2000
33. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Arbeidsongeval Gemeenrechtelijke vergoeding- Forfaitaire vergoeding- Overig gedeelte- Berekeningsgrondslag.
De getroffene of zijn rechtverkrijgenden die de vergoeding van hun schade naar
gemeen recht vorderen, dienen niet aan te tonen dat zij meer bedraagt dan de door
de arbeidsongevallenverzekeraar in hun voordeel samengestelde kapitalen, verhoogd
met de compensatoire intrest vanaf de samenstelling ervan. (Artt. 46, § 2, tweede lid,
en 47 Arbeidsongevallenwet, en artt. 1382 en 1383 B.W.)
23 november 2000
1833

OVEREENKOMSTEN.REGRES
VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING

34. - Overeenkomsten. Regres - Verzekering. Indeplaatsstelling - Landverzekering - Schade veroorzaakt door kind - Verzekeraar die voor de ouders
betaald heeft - Verhaal van de verzekeraar.
De verzekeraar die voor de vader en de moeder de schade heeft betaald, treedt in
alle rechten die zij ter zake van die schade hebben tegenover hun kind dat de schade
heeft veroorzaakt. (Artt. 1384 B.W. en 22 Verzekeringswet.)
20 januari 2000
161
REGRES

35. - Overeenkomsten. Regres - Regres - W.A.M.-verzekering - Modelovereenkomst- Regres- Betaling- Vorm- R.D.R.-stelsel- Bewijs- Omvang.
De verzekeraar die zijn conventioneel regresrecht uitoefent, moet bewijzen dat hij
als verzekeraar de slachtoffers heeft vergoed in overeenstemming met zijn contractuele en wettelijke verplichtingen; het doet niet ter zake dat hij dit deed door een
rechtstreekse betaling dan wel door een betaling uitgevoerd door een derde verzekeraar die, op grond van afspraken tussen verzekeraars, voor zijn rekening heeft
betaald, noch hoe de rekeningen tussen verzekeraars werden vereffend en dat hierbij
wederzijdse vorderingen worden verrekend.
11 mei 2000
896

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
BURENHINDER

36. - Bijzondere aansprakelijkheid- Burenhinder- Veroorzaker van de hinder
- Openbare overheid - Vergoeding - Criteria - Draagwijdte.
Wanneer een openbare overheid hinder veroorzaakt die de grens van de normale
ongemakken van nabuurschap overschrijdt, moet de rechter, zowel in zijn beoordeling van de omvang van de hinder als in die van de draagwijdte van de vergoeding
voor het verbroken evenwicht ten gevolge van die hinder, rekening houden met de
lasten die een particulier in het openbaar belang dragen moet. (Art. 544 B.W.)
1828
23 november 2000

ACCOUNTANT
Beroepstucht - Lid van de commLssLe van beroep van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten- Wraking- Bevoegdheid van het Hofvan
Cassatie.

-16Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot
wraking van een lid van de commissie van beroep van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten. (Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, en 7, § 5,
wet 22 april 1999 betre:ffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.)
24 februari 2000
4 77

ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN)
Wet 30 juni 1971- Minimumbedrag- Verzachtende omstandigheden- Uitsluiting - Gevolg.
De Wet Administratieve Geldboeten, voordat ze bij art. 78 wet 13 feb. 1998 werd
gewijzigd, voorzag niet in de mogelijkheid om met aanneming van verzachtende
omstandigheden de in die wet bepaalde geldboeten tot beneden het voorgeschreven
minimum te verminderen.
3 april 2000
690

ADVOCAAT
1. - Advocaat-stagiair- Weglating uit de lijst - Draagwijdte.
De bepaling dat iedere advocaat-stagiair die uiterlijk vijfjaar na zijn toelating niet
doet blijken dat hij alle door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, uit de
lijst kan worden weggelaten, betekent niet dat een stagiair die niet alle door zijn
balie gestelde verplichtingen is nagekomen vijfjaar lang op die lijst ingeschreven kan
blijven en die termijn kan aanwenden om te bewijzen dat hij die verplichtingen is
nagekomen. (Art 456, vierde lid, Ger.W.)
11 februari 2000
396
2. - Vertegenwoordiging - Verdachte - Voorlopige hechtenis - Voorwaarde.
De onderzoeksgerechten moeten in aanwezigheid van de verdachte over de
voorlopige hechtenis uitspraak doen en deze kan alleen door een advocaat vertegenwoordigd worden als hij in de onmogelijkheid verkeert op de terechtzitting te
verschijnen. (Artt. 23, 2°, 30, § 3, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis.)
1276
8 augustus 2000
3. - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaak - Stafhouder Secretaris van Orde.
De raad van de Orde van Advocaten wordt niet regelmatig geadieerd door een
dagvaarding ondertekend door de secretaris van de Orde, wanneer niet blijkt dat
deze laatste op verzoek van de stafhouder is opgetreden. (Art. 457 Ger.W.)
1418
21 september 2000
4. - Tuchtzaken - Rechten van de mens - Verdrag rechten van de mens Artikel 6- Artikel 6.1 - Onpartijdig heid - Onafhankelijkheid- Raad van beroep
van de Orde van Advocaten - Samenstelling.
De samenstelling van de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten kan
geen grond zijn om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid ervan in de zin van
artikel6.1 E.VR.M. in twijfel te trekken. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 473 Ger.W.)
1879
30 november 2000
5. - Tuchtzaken - Verscheidene overtredingen - Een straf- Middel betreffende
een overtreding - Ontvankelijkheid.
Wanneer de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten wegens verscheidene telastleggingen een enkele tuchtstraf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat
betrekking heeft op sommige telastleggingen niet ontvankelijk, daar de straf naar
recht verantwoord blijft door de gegrondheid van de overige telastleggingen.
30 november 2000
1879

AFSTAND VAN RECHT
Afstand van een erfenis - Verdwijning van de oorzaak -

Gevolg.

-17Wanneer afstand van een erfenis geen schenking is, blijft de latere verdwijning van
de oorzaak ervan in de regel zonder gevolgen voor de geldigheid ervan. (Artt. 785,
1131 B.W.)
21 januari 2000
168

ANATOCISME
Motivering.
Wanneer een conclusie het bestaan betwist van de voorwaarden die vereist zijn
voor de kapitalisatie van interest, zoals de wettelijk vereiste aanmaning, antwoordt
de rechter er regelmatig op en is zijn beslissing om die kapitalisatie toe te staan naar
recht verantwoord, wanneer hij vaststelt dat de conclusie van de schuldeiser als
aanmaning geldt en dater geen feitelijk ofjuridisch beletsel is om art. 1154 B.W. toe
te passen. (Art. 149 Gw.; art. 1154 B.W.)
554
10 maart 2000

APOTHEKER
1. - Functie - Activiteit - Aard.
Hoewel zij geen kooplieden zijn in de zin van art. 1 W.Kh. en een maatschappelijke
functie hebben, vormen de apothekers een onderneming in de zin van de Mededingingswet, aangezien ze een activiteit uitoefenen die gericht is op de uitwisseling van
goederen of diensten en aldus op duurzame wijze een economisch doel nastreven.
(Art. 1 Mededingingswet 5 aug. 1991.)
485
25 februari 2000
2. - Orde van Apothekers - Begrip.
De Orde van Apothekers is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars
wettelijk moeten aansluiten.
25 februari 2000
485
3. - Orde van Apothekers - Mededingingswet - Toepassing - Gevolgen.
De Orde vanApothekers is een ondernemersvereniging in de zin van de Mededingingswet, en haar besluiten moeten, in zoverre ze ertoe strekken often gevolge hebben dat
de mededinging wordt aangetast, door de tuchtorganen van de Orde getoetst worden
aan de eisen van de Mededingingswet. (Art. 2, eerste lid, Mededingingswet 5 aug.
1991.)
485
25 februari 2000
4. - Orde van Apothekers - Organen - Besluit - Aard - Raad van beroep Mededingingswet- Gevolg.
Een besluit van een orgaan van de Orde van Apothekers dat aan een of meer van
zijn leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de
fundamentele regels van het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid ertoe
strekt bepaalde materiele belangen van apothekers te begunstigen of een economisch
stelsel te installeren, of in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de nietigheid door de raad van beroep ambtshalve kan worden
vastgesteld.
25 februari 2000
485
5. - Plichtenleer - Kortingen.
De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen en volstrekt verbod op
iedere vorm van reclame en op de veroordeling van elke mededinging op de
farmaceutische markt, is niet naar recht verantwoord. (Artt. 1, 2, §§ 1 en 2,
Mededingingswet 5 aug. 1991; art. 15 K.B. nr. SO van 10 nov. 1967.)
25 februari 2000
485
6. - Wachtdienst beperkt tot een enkele gemeente - Akkoord - Mededinging Weers lag.
N aar recht verantwoord is de beslissing dat een akkoord over de organisatie van
een wachtdienst niet van dien aard is dat het de vrije mededinging op een wezenlijk
deel van de betrokken Belgische markt verhindert, beperkt ofvervalst, wanneer de
tuchtraad in hager beroep van de Orde van Apothekers beslist dat zulks het geval is

-18met het akkoord dat enkel slaat op een wachtdienst die beperkt is tot een enkele
gemeente en dat dit beperkte grondgebied niet afzonderlijk kan worden beschouwd.
(Artt. 2, §§ 1 en 2, wet 5 aug. 1991, en 6, 2°, 13, 15 en 16 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967.)
9 november 2000
1758

ARBEID
ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
ARBEIDSBESCHERMING
SOCIALE DOCUMENTEN
ALLERLEI

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
1. - Arbeidstijden en rusttijden - Arbeidswet- Arbeidsduur- Maximumgrens
- Wettelijke uitsluiting - Wetsbepaling - Aard.
De bepaling van art. 3, § 3, 1o, van de Arbeidswet van 16 maart 1971, die met
betrekking tot de arbeidstijden en rusttijden, meer bepaald de arbeidsduur, de door
de Koning aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een
vertrouwenspost bekleden uit het toepassingsgebied van de wet uitsluit, is een
dwingende wetsbepaling in de zin van art. 51 C.A.O.-wet, die de bronnen van de
verbintenissen en de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt.
(Art. 3, § 3, 1°, Arbeidswet en 51 C.A.O.-wet.)
10januari2000
56

ARBEIDSBESCHERMING
2. - Arbeidsbescherming - - Arbeidsovereenkomst - Einde - Andere wijzen
van beeindiging - Overmacht - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststelling
door de arbeidsgeneesheer - Paging elke werknemer aan een ander werk te zetten Onderzoek naar de mogelijkheden voor ander werk - Verplichting de aangewezen
aanvullende onderzoekingen te verrichten - Gevolg.
De blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen taak, met inbegrip van de overeengekomen arbeidstijd, te
hervatten, is een geval van overmacht waardoor de arbeidsovereenkomst een einde
neemt; de arbeidsovereenkomst kan wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van de
werknemer worden beeindigd zonder vast te stellen dat de verplichtingen aan de
werkgever en de arbeidsgeneesheer opgelegd door art. 146bis, § 2, en 146ter, §§ 3 en
4, in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming met het oog op de
tewerkstelling van de werknemer in een andere aangepaste functie, wat tot gevolg
heeft dat een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand komt, werden nageleefd. (Art.
32, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
1464
2 oktober 2000

SOCIALE DOCUMENTEN
3. - Sociale documenten- Arbeidskaart - Werknemer van vreemde nationaliteit
- Huwelijk met een Belg - K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 - Artikel 39, tweede lid,
E. G.- Verdrag- Verb ad van discriminatie op grand van nationaliteit- Rechtstreekse
werking - Conflict met regel van intern recht - Gevolg.
Art. 2 van het K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van
werknemers van vreemde nationaliteit levert, in zijn versie v66r de wijziging bij K.B.
van 19 mei 1995, in de zin dat het een arbeidskaart of -document oplegde aan
vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door art. 39, tweede lid,
E.G.-Verdrag verboden dis criminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake
van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grand van
nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden afschaft, heeft directe werking
binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee strijdige

-19regel van het nationale recht buiten toepassing te laten. (Art. 39, tweede lid,
E.G.-Verdrag; Artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967, gewijzigd bij
K.B. nr. 34 van 19 mei 1995.)
30 mei 2000
1003

ALLERLEI
4. - Allerlei - Arbeidsinspectie - Processen-verbaal - Doel - Aard - Gevolg.
De processen-verbaal van de sociale inspecteurs, waarvan sprake is in artikel 9
van de wet van 16 november 1972, zijn alleen maar bestemd om de overtredingen van
de in die wet opgesomde strafbepalingen vast te stellen met het oog op de bestraffing
ervan; een zulkdanig proces-verbaal maakt geen "beschuldiging" uit in de zin van
artikel 6.1 van het E.VR.M., nu het de betrokkene niet in verdenking stelt en hem
ook niet noopt tot het nemen van maatregelen om zich te verdedigen. (Art. 9
Arbeidsinspectiewet; art. 6.1 E.V.R.M.)
20 maart 2000
631

ARBEIDSONGEVAL
BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
SCHADE
VERGOEDING

Algemeen
Cumulatie en verbod
Allerlei
VERZEKERING
OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
RECHTSPLEGING

Herziening
Verjaring

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
1. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip.
Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
14 februari 2000
412
2. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak Uitoefening.
De uitoefening van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis
zijn op voorwaarde dat in die uitoefening een element aanwijsbaar is dat het letsel
kan veroorzaakt hebben. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
412
14 februari 2000
3. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Begrip - Plotselinge gebeurtenis - Dagtaak Uitoefening - Bijzonder element - Begrip.
Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en
normale uitvoering van de dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en dat kan
worden vastgesteld, te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
14 februari 2000
412
4. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Bestaan - Plotselinge gebeurtenis - Begrip Autobuschauffeur - Zich bukken - Autobus - Dagdagelijks gebaar - Begrip.
Het welomschreven feit dat een autobuschauffeur zich bukt om de magneetkaart
met zijn badge erin, die in zijn autobus gevallen is, op te rapen is geen gewoon

-20dagdagelijks gebaar; het kan dus worden aangemerkt als een plotselinge gebeurtenis
in de zin van de Arbeidsongevallenwet. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)
412
14 februari 2000
5. - Begrip. Bestaan. Bewijs - Plotselinge gebeurtenis - Draagwijdte.
De uitvoering van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis
opleveren, voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan
hebben veroorzaakt; niet vereist is dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
694
3 april 2000

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
6. - Weg naar en van het werk (Begrip. Bestaan. Bewijs) - Begrip - Letsel Overlijden - Verband.
Ret overlijden van de getro:ffene is geen letsel in de zin van art. 7, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet. (Artt. 7, eerste lid, 8, § 1, eerste lid, 10 en 12 Arbeidsongevallenwet.)
1598
16 oktober 2000

7. - Weg naar en van het werk (Begrip. Bestaan. Bewijs) - Begrip - Normaal
traject - Omweg.
Ret traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd, blijft het normale traject, in de
zin van art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, wanneer de door de werknemer
gemaakte omweg onbelangrijk is, niet lang is en om een wettige reden gemaakt
wordt, of als de omweg lang is maar aan overmacht te wijten is. (Art. 8, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevallenwet.)
2025
18 december 2000

SCHADE
8. - Schade - Omvang - Gemeenrechtelijke vergoeding - F01jaitaire vergoeding - Overige gedeelte - Berekeningsgrondslag.
De getro:ffene of zijn rechtverkrijgenden die de vergoeding van hun schade naar
gemeen recht vorderen, dienen niet aan te tonen dat zij meer bedraagt dan de door
de arbeidsongevallenverzekeraar in hun voordeel samengestelde kapitalen, verhoogd
met de compensatoire intrest vanaf de samenstelling ervan. (Artt. 46, § 2, tweede lid,
en 47 Arbeidsongevallenwet, en artt. 1382 en 1383 B.W.)
23 november 2000
1833

VERGOEDING
ALGEMEEN

9. - Vergoeding - Algemeen - Hulp van derden - Bijkomende vergoeding Niet definitief vastgesteld - Berekeningsbasis - Datum van berekening.
Voor de vasts telling van de bijkomende vergoeding waarop het slachto:ffer van een
arbeidsongeval aanspraak kan maken indien zijn toestand volstrekt de geregelde
hulp van een ander persoon vergt, dient rekening te worden gehouden met de
aanpassingen van het gemiddeld maandelijks minimumloon aan de schommelingen
van het indexcijfer van de consumptieprijzen, zoals bepaald in artikel 3, laatste lid,
van de in de N.A.R. gesloten C.A.O. nr. 43 van 2 mei 1988, houdende wijziging en
coordinatie van de C.A.O.'s nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975
betre:ffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, dit zolang de
vergoeding niet definitief is vastgesteld; de vergoeding wordt definitief vastgesteld bij
overeenkomst tussen de partijen of, in geval van betwisting, bij beslissing van het
arbeidsgerecht. (Art. 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.)
185
24 januari 2000
0300700000
10. - Vergoeding- Algemeen - Wettelijke bepalingen - Openbare orde.
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-21De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van de aan de
getroffene of zijn rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare
orde, zodat de partijen in een vonnis als bedoeld in art. 24 van de Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van zulk vonnis slechts
in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis
van hager beroep. (Art. 28 Ger.W. en 24 Arbeidsongevallenwet.)
1850
27 november 2000
CUMULATIE EN VERBOD

11. - Vergoeding - Cumulatie en verbod - Schade - Omvang - Gemeenrechtelijke vergoeding - Forfaitaire vergoeding - Overig gedeelte - Berekeningsgrondslag.
De getroffene of zijn rechtverkrijgenden die de vergoeding van hun schade naar
gemeen recht vorderen, dienen niet aan te tonen dat zij meer bedraagt dan de door
de arbeidsongevallenverzekeraar in hun voordeel samengestelde kapitalen, verhoogd
met de compensatoire intrest vanaf de samenstelling ervan. (Artt. 46, § 2, tweede lid,
en 47 Arbeidsongevallenwet, en artt. 1382 en 1383 B.W.)
23 november 2000
1833
ALLERLEI

12. - Vergoeding - Allerlei - Herziening - Termijn - Aanvang - Rechtelijke
beslissing.
De rechterlijke beslissing die de herzieningstermijnen inzake arbeidsongevallenvergoeding doet ingaan, is de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over het
recht op een jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid. (Artt. 72 en 24 Arbeidsongevallenwet.)
1297
4 september 2000
13. - Vergoeding- Allerlei- Herziening- Aanvang- In kracht van gewijsde
gegane beslissing - Draagwijdte.
De termijn voor herziening van de arbeidsongevallenvergoedingen, gegrond op een
wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid van de getroffene of op zijn
overlijden aan de gevolgen van zijn ongeval, neemt geen aanvang vanafhet in kracht
van gewijsde gaan van de beslissing die de consolidatiedatum vaststelt, maar begint
slechts te lopen vanaf de in kracht van gewijsde gegane beslissing die de overige
elementen ter berekening van de jaarlijkse arbeidsongevallenvergoeding, zoals de
graad van arbeidsongeschiktheid en het basisloon, bepaalt. (Artt. 72 en 24 Arbeidsongevallenwet.)
1297
4 september 2000

VERZEKERING
14. - Verzekering - Fonds voor Arbeidsongeuallen - Verhaalrecht - Draagwijdte.
De door het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de werkgever ingestelde rechtsvordering tot terugvordering van de uitkeringen die het heeft betaald met toepassing
van art. 58,§ 1, 3°, Arbeidsongevallenwet betreft de globaliteit van deze vergoedingen. (Artt. 58, § 1, 3°, en 60 Arbeidsongevallenwet.)
1288
4 september 2000

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
15. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Verzekeringsinstelling- Uitgauen
- Waarachtigheid - Terugvordering - Betwisting door arbeidsongeuallenverzekeraar - Oorzakelijk verband tussen letsels en uitgauen - Gevolg.
In een geschil over de terugvordering door de verzekeringsinstelling tegen de gene
die voor het ongeval aansprakelijk is, van de bedragen die zij aan haar verzekerde
heeft uitgekeerd, volgt niet uit het feit dat die bedragen bewezen zijn dat er een
oorzakelijk verband is tussen de bedragen en het ongeval. (Art. 136, § 2, vierde lid,
Z.I.V.-wet 1994; artt. 22, 24, 26 en 28 Arbeidsongevallenwet.)
308
7 februari 2000

-2216. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Personeelsleden - Provinciesgemeenten - Schadevergoeding - Geneeskundig onderzoek - Blijvende invaliditeit
- Percentage - Geneeskundige dienst - Oordeel - Administratief onderzoek Overheid - Beslissing - Omvang.
De beslissing van de geneeskundige dienst, die het percentage vaststelt van de
blijvende invaliditeit van het personeelslid van de overheid, slachtoffer van een
arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk, is bindend voor de
overheid inzoverre deze dienst een blijvende invaliditeit erkent, welk percentage
door de overheid alleen kan worden verhoogd. (Artt. 3, 3°, 8 en 9, K.B. 13 juli 1970.)
7 februari 2000
313
17. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Personeelsleden - Provinciesgemeenten - Schadevergoeding - Geneeskundig onderzoek - Blijvende invaliditeit
- Percentage - Geneeskundige dienst - Oordeel - Administratief onderzoek Overheid- Beslissing- Betwisting- Arbeidsrechtbank - Beoordeling- Omvang.
De arbeidsrechtbank die oordeelt over een geschil met betrekking tot het percentage aan blijvende invaliditeit van een personeelslid van een gemeente, zoals bedoeld
in artikel 19 van de wet van 3 juli 1967, kan geen lager percentage van blijvende
invaliditeit toekennen dan datgene dat door de geneeskundige dienst is erkend. (Art.
19 Arbeidongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 3, 3°, 8 en 9 K.B. 13 juli 1970.)
7 februari 2000
313
18. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Verjaring- Stuiting- Erkenning
van het recht van degene tegen wie de verjaring loopt- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling.
Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht
van de getroffene tegen wie de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke
overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de bezoldiging werd doorbetaald
tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 2248 B.W.; art. 70
Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 8, 9
en 32 K.B. 24 jan. 1969.)
655
27 maart 2000
19. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Herstel - Arbeidsongeschiktheid
- Blijuende arbeidsongeschiktheid- Rente - Vaststelling- Partijen - Akkoord Draagwijdte - Geldigheid.
Art. 9, derde lid, K.B. 24 jan. 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van
de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk betreft het akkoord van de partijen over het
bedrag van de rente waarop de getroffene recht heeft; onder voorbehoud van de
toepassing van art. 17, § 2, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel laat het
voornoemd art. 9, derde lid, de partijen volledig vrij om al dan niet met het voorstel
in te stemmen, met name betreffende de vaststelling, binnen de perken van de
beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid. (Art. 9, derde lid, K.B. 24 jan. 1969.)
871
8 mei 2000

20. - Ouerheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid -Rente - Invorderbaarheid - Betwisting in rechte - Interesten - Gerechtelijke interesten - Invorderbaarheid.
De interesten op de rente, bedoeld in art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, zijn niet invorderbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt
op de maand waarin de dagvaarding is uitgebracht; zij zijn invorderbaar vanaf de
eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de rente invorderbaar
wordt en, in geval van betwisting in rechte, is de rente niet invorderbaar zolang de
rechter de vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar
geworden beslissing. (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
2013
18 december 2000
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RECHTSPLEGING
HERZIENING

21. - Rechtpleging - Herziening - Termijn - Vertrekpunt - Gerechtelijke
beslissing - Kracht van gewijsde.
De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van de aan de
getroffene of zijn rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare
orde, zodat de partijen in een vonnis als bedoeld in art. 24 van deArbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van zulk vonnis slechts
in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis
van hager beroep. (Art. 28 Ger.W. en 24 Arbeidsongevallenwet.)
27 november 2000
1850
VERJARING

22. - Rechtspleging - Verjaring - Stuiting - Erkenning van het recht van
degene tegen wie de verjaring loopt - Overheidspersoneel. Bijzondere regels Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling.
Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht
van de getroffene tegen wie de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke
overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de bezoldiging werd doorbetaald
tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 2248 B.W.; art. 70
Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 8, 9
en 32 K.B. 24 jan. 1969.)
27 maart 2000
655
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AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER
1. - Aard van de wet. Toepassingssfeer- Aard van de wet- Dringende reden Termijnen - Dwingende wet.
De regel dat, enerzijds, ontslag om een dringende reden niet meer zonder
opzegging of v66r het verstrijken van de termijn mag worden gegeven, wanneer het
feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de
partij die het ontslag geeft, en, anderzijds, aileen de dringende reden waarvan kennis
is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter
rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging of v66r het verstrijken van de
termijn, is een dwingende bepaling ten voordele van de werknemer en de werkgever.
(Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
22 mei 2000
956
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BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN

2. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten- Wezenlijke
elementen - Loon - Geen consensus - Gevolg.
Niet wettig is de beslissing van de rechter die vaststelt dat de werlmemer zekere
prestaties heeft verricht in opdracht van de werkgever en onder zijn gezag en aileen
op die gronden en zonder vast te stellen dat er een loon werd overeengekomen,
aanneemt dat er een arbeidsovereenkomst bestond tussen partijen. (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet 1978.)
516
6 maart 2000
3. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Handelsvertegenwoordiger - Vermoeden - Vermoeden "iuris tantum"
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst - Bewijs van tegendeel - Bewijs van
de hoedanigheid van zelfstandige - Begrip.
Uit de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om een overeenkomst van zelfstandig handelsagent te sluiten, leidt de rechter wettelijk het
tegenbewijs af van het wettelijk vermoeden dat de handelsvertegenwoordiger door
een arbeidsovereenkomst is gebonden. (Art. 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
961
22 mei 2000
VORM

4. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Vorm- Overeenkomst voor tewerkstelling
van studenten.
De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die schriftelijk is vastgesteld
en uitgevoerd overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke en verordenende bepalingen, is een overeenkomst voor een tewerkstelling van studenten, zelfs als er geen
afschrift van de overeenkomst door de werkgever aan de door de Koning aangewezen
ambtenaar is meegedeeld; de student kan die overeenkomst evenwel qp elk ogenblik
zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beeindigen. (Artt. 120, 123, 124,
1125 en 126 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 17bis, eerste lid, K.B. 28 nov. 1969.)
29juni2000
1229

EINDE
OPZEGGING

5. - Einde - Opzegging - Recht op vergoeding - Ontstaan.
Als de bediende is ontslagen met een opzeggingstermijn die korter is dan die
waarop hij aanspraak kan maken, ontstaat het recht van de bediende op een
opzeggingsvergoeding op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging,
ongeacht de omstandigheid dat de arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht
genomen opzeggingstermijn blijft voortbestaan. (Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet.)
519
6 maart 2000
6. - Einde- Opzegging- Onmiddelli,jke beeindiging zonder dringende redenen
tijdens opzeggingstermijn - Opzeggingsvergoeding - Hoegrootheid.
In geval van onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden door de werkgever tijdens de door hem bij de opzegging in acht genomen
opzeggingstermijn, is de alsdan verschuldigde opzeggingsvergoeding gelijk aan het
lopend loon dat overeenstemt met de duur van het op dat ogenblik nog te lopen
gedeelte van de opzeggingstermijn, waarop de bediende aanspraak kan maken. (Art.
39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.)
6 maart 2000
519

7. - Einde- Opzegging- Opzeggingstermijn- Beoordeling- In aanmerking
te nemen omstandigheden- Beperking.

-25De rechter mag bij het bepalen van de opzeggingstermijn die bij de opzegging in
acht moest worden genomen, geen rekening houden met omstandigheden die zich na
de opzegging hebben voorgedaan. (Art. 82, §§ 3 en 4, Arbeidsovereenkomstenwet.)
519
6 maart 2000
8. - Einde - Opzegging- Onderwijs - Gesubsidieerd vrij onderwijs- Tijdelijk
personeel - Ontslag - Met redenen omklede opzeggingstermijn - Nietinachtneming - Inrichtende macht- Vergoeding.
Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993 houdende het statuut van de
gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs stelt de met
redenen omklede opzeggingstermijn vast waarbinnen een tijdelijk aangeworven en
niet prioritair personeelslid van rechtswege kan worden ontslagen; dat artikelbepaalt het bedrag niet van de vergoeding die de inrichtende macht verschuldigd is
wanneer zij een personeelslid ontslaat zonder de met redenen omklede termijn in
acht te nemen. (Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993.)
954
22 mei 2000
OPZEGGINGSVERGOEDING

9. - Einde - Opzeggingsvergoeding - Berekening - Voordeel toegekend onder
voorbehoud - Gevolg.
Voor het bepalen van de opzeggingsvergoeding kan een aanmoedigingspremie
slechts als lopend loon of voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst in
aanmerking worden genomen indien de werknemer daarop recht heeft op het
ogenblik van het ontslag. (Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet.)
1389
18 september 2000
UITWINNINGSVERGOEDING

10. - Einde - Uitwinningsvergoeding- Handelsvertegenwoordiger- Afwezigheid van nadeel - Bewijs - Tijdstip - Aanvang.
Wanneer de handelsvertegenwoordiger het voordeel van het recht op uitwinningsvergoeding laat gelden, moet de door de werkgever te bewijzen afwezigheid van
schade beoordeeld worden op het ogenblik van de beeindiging van de overeenkomst.
(Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
20 maart 2000
625
11. - Einde - Uitwinningsvergoeding - Handelsvertegenwoordiger - Aanvraag - Brugpensioen - Verlies van clienteel - Nadeel - Bewijs.
Wanneer de rechter vaststelt dat de beeindiging van de arbeidsovereenkomst van
de handelsvertegenwoordiger door de werkgever het verlies van clienteel tot gevolg
had en dat de aanvraag voor de brugpensioenregeling niet het bewijs inhoudt dat uit
die beeindiging geen nadeel volgt, verantwoordt hij naar recht zijn beslissing. (Art.
101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
20 maart 2000
625
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

12. - Einde - Ontslag om dringende reden - Herhaaldelijke tekortkomingen Vaststelling - Tijdstip.
Als het feit dat de beeindiging van de overeenkomst zou rechtvaardigen, een
tekortkoming is die zich herhaaldelijk voordoet is de bepaling van het tijdstip vanaf
wanneer die herhaalde tekortkoming onmiddellijk en definitief elke professionele
samenwerking onmogelijk maakt, overgelaten aan het oordeel van de partij die
gebruik wenst te maken van het haar bij de wet toegekende recht. (Art. 35, eerste en
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
20 maart 2000
628
ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING

13. - Einde- Andere wijzen van beeindiging- Overmacht- Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststelling door de arbeidsgeneesheer - Paging elke werknemer
aan een ander werk te zetten - Onderzoek naar de mogelijkheden voor ander werk Verplichting de aangewezen aanvullende onderzoekingen te verrichten - Gevolg.

-26De blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor het de werknemer definitief onmogelijk is de bedongen taak, met inbegrip van de overeengekomen arbeidstijd, te
hervatten, is een geval van overmacht waardoor de arbeidsovereenkomst een einde
neemt; de arbeidsovereenkomst kan wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van de
werknemer worden beeindigd zonder vast te stellen dat de verplichtingen aan de
werkgever en de arbeidsgeneesheer opgelegd door art. 146bis, § 2, en 146ter, §§ 3 en
4, in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming met het oog op de
tewerkstelling van de werknemer in een andere aangepaste functie, wat tot gevolg
heeft dat een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand komt, werden nageleefd. (Art.
32, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
1464
2 oktober 2000
14. - Einde - Andere wijzen van beeindiging - Partij - Verplichtingen Tekortkoming - Gevolg.
Zo de partij die eenzijdig, al is het tijdelijk, een van de wezenlijke bestanddelen van
de arbeidsovereenkomst wijzigt, onmiddellijk en onrechtmatig een einde aan die
overeenkomst maakt en, zo de rechter, wanneer hij beslist dat een der partijen de
arbeidsovereenkomst heeft beeindigd door eenzijdig een wezenlijk bestanddeel ervan
te wijzigen, niet verplicht is vast te stellen dat zij de bedoeling had de overeenkomst
te beeindigen, maakt daarentegen de tekortkoming van een der partijen aan haar
verplichtingen op zich geen einde aan de arbeidsovereenkomst. (Artt. 1134, 1142,
1184 en 1234 B.W.; artt. 32 en 35 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 2, §§ 1 en 2, en art.
5, § 3, derde lid, wet 19 maart 1991.)
2029
18 december 2000
ALLERLEI

15. - Einde - Allerlei - Niet-concurrentiebeding - Geografische beperking Afwijkingsbeding - Modaliteiten - Individuele arbeidsovereenkomst - Gevolg.
In de ondernemingen die een internationaal actieveld hebben of belangrijke
economische of technische of financiele belangen hebben op de internationale
markten of over een eigen dienst van onderzoek beschikken, kunnen de modaliteiten
van het afWijkingsbeding van niet-mededinging tussen werkgever en werknemer bij
individuele overeenkomst worden toegelaten en kan worden afgeweken van de
voorwaarde dat het concurrentiebeding geografisch beperkt moet blijven tot de
plaatsen waar de werkman/bediende de werkgever werkelijk concurrentie kan
aandoen. (Artt. 65, § 2, vijfde lid, 2°, en 86, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 3
C.A.O. nr. 1bis gesloten op 21 dec. 1978 in de Nationale Arbeidsraad tot aanpassing
van de C.A.O. nr. 1 van 12 feb. 1970 betreffende het afWijkingsbeding van nietmededinging van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
3 april 2000
686

PROEFBEDING
16. - Proefbeding - Doeleinde - Opzegging - Uitwerking - Tijdstip.
De bediendenovereenkomst met proefbeding moet gedurende minstens 1 maand in
het kader van de proef worden uitgevoerd, waarna slechts tot beoordeling van de
proef kan worden overgegaan, dienvolgens heeft in beginsel de opzegging door de
werkgever of de bediende slechts uitwerking na de effectieve uitvoering van de
bediendenovereenkomst gedurende de minimumperiode van de proef, ongeacht de
verlenging van de proeftijd ingevolge schorsing. (Artt. 67, §§ 2 en 3, en 81, §§ 1 en 2,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
11 december 2000
1953
17. - Proefbeding - Einde - Verbreking voor uitvoering - Opzeggingsvergoeding - Hoegrootheid.
Wanneer de arbeidsovereenkomst voor bedienden met proefbeding wordt verbroken vooraleer de effectieve uitvoering van de proef wordt aangevangen, is een
opzeggingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan het loon en de voordelen van een
maand, vermeerderd met de duur van de opzeggingstermijn van zeven dagen. (Artt.
67, §§ 2 en 3, 79 en 81, §§ 1 en 2, Arbeidsovereenkomstenwet.)
11 december 2000
1953
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ALLERLEI
18. - Allerlei- Beding- Aanmoedigingspremie - Voorbehoud voor de toekomst
- Gevolg.
Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de toekenning van
een aanmoedigingspremie of soortgelijke voordelen tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst voor de werkgever geen verplichting inhoudt zulke voordelen
ook in de toekomst toe te kennen en de werknemer derhalve daarop geen verworven
recht voor de toekomst kan doen gelden; zulk voorbehoud omtrent de toekenning van
zulke voordelen kan aileen betrekking hebben op de toekenning of de omvang ervan
in de toekomst en heeft niet tot gevolg dat de aanmoedigingspremies die de
werkgever werkelijk reeds aan de werknemer heeft betaald, geen loon zijn.
1389
18 september 2000
19. - Allerlei - Rechtsbronnen - Hierarchie - Gebruik.
Ret gebruik kan niet afwijken van een uitdrukkelijk beding van de arbeidsovereenkomst. (Art. 51 CAO-wet.)
18 september 2000
1389

ARBEIDSVOORZIENING
1. - Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Werknemers - Voorrecht
van roerende goederen - Samenloop - Rangorde - Evenredigheid van vordering.
In geval van samenloop van het voorrecht van het sluitingsfonds voor zijn
schuldvorderingen gegrond op artikel 8, eerste lid, wet 30 juni 1967 met het
voorrecht van de werknemer voor de hem door zijn werkgever verschuldigde lonen en
vergoedingen, moet de evenredigheidsregel op hun respectievelijke schuldvorderingen worden toegepast. (Artt. 14 en 19, eerste lid, 3bis, Rypotheekwet zoals gewijzigd
bij art. 96, Rerstelwet 22 jan. 1985; Art. 8, eerste lid, wet 30 juni 1967.)
17 april 2000
801

ARBITRAGE
1. - Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Tegen de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg tot
benoeming van een arbiter op grond van art. 1684, eerste lid, Ger.W., staat geen
cassatieberoep open. (Art. 1686, eerste lid, Ger.W.)
2004
15 december 2000
2. - Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting.
In een rechtspleging waarin de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
conservatoir gesubstitueerd wordt aan een onwillige partij om een arbiter aan te
duiden, is geen ruimte om een prejudiciiHe vraag te stellen aan het Arbitragehof.
(Artt. 1686, eerste lid, Ger.W., § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
2004
15 december 2000

ARBITRAGER OF
1. - Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Onderzoek van
feitelijke gegevens - Vraag die op veronderstellingen berust.
Ret Rof van Cassatie is niet verplicht om aan het Arbitragehof een prejudiciele
vraag te stellen die het onderzoek veronderstelt van feitelijke gegevens die niet uit de
bestreden beslissing blijken en die, bijgevolg, op veronderstellingen berust. (Art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
217
25 januari 2000
2. - Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Verplichting Verzuim van de wetgever.

-28Wanneer een vraag als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehofin
een middel opgeworpen wordt voor het Hofvan Cassatie, te dezen de vraag of de wet
op de verhoging van de inkomstenbelastingen en de fiscale administratieve geldboeten de in voornoemde bijzondere wet aangegeven bepalingen van de Gw. schendt,
moet het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag
uitspraak te doen, ook al is die vraag gegrond op een verzuim van de wetgever. (Art.
108 wet 4 aug. 1986; artt. 444 en 445 W.I.B. [1992]; art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
250
31 januari 2000
3. - Prejudiciele vraag - Rechtbanken - Verplichting om een prejudiciele vraag
te stellen - Uitzondering - Prejudiciele vraag - Zelfde onderwerp - Begrip.
Vragen m.b.t. de teruggave aan de belastingplichtige van bedragen die hij heeft
betaald aan roerende voorheffing of aan bedrijfsvoorheffing zijn geen vragen met
hetzelfde onderwerp in de zin van art. 26, § 2, derde lid, 1, Bijzondere Wet
Arbitragehof. (Art. 26, § 2, derde lid, 1°, Bijzondere WetArbitragehof, art. 309 W.I.B.
[1964]; art. 419 (2) W.I.B. [1992].)
257
31 januari 2000
4. - Prejudiciele vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen.
Het Hofvan Cassatie is niet verplicht een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof
te stellen, wanneer die vraag de norm niet vermeldt die de artt. 10 en 11 Gw. zou
schenden, maar gegrond is op de bewering dat 'het stelsel dat in strafzaken de
voorkeur geniet' niet in overeenstemming is met die grondwetsbepalingen. (Artt. 10
en 11 Gw.; art. 26 Bijzandere Wet Arbitragehof.)
277
2 februari 2000
5. - Prejudiciele vraag - Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot verrichten
van een bijkomende onderzoekshandeling - Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling - Geen onmiddellijk cassatieberoep - Discriminatie - Verplichting
tot vraagstelling door het Hof
De aangevoerde discriminatie bestaande in het feit dat tegen de beslissingen van
de kamer van inbeschuldigingstelling, genomen bij toepassing van art. 61quinquies
Sv., geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat omdat hierdoor andere procespartijen of derden van het afgewezen verzoek tot het verrichten van een bijkomende
onderzoekshandeling kennis zullen krijgen zodat dit later niet meer nuttig zou
kunnen worden uitgevoerd, heeft niets uitstaande met de vraag naar de mogelijkheid
van een onmiddellijk cassatieberoep, nu andere procespartijen ook na een onmiddellijk verworpen cassatieberoep van het afgewezen verzoek om het verrichten van een
bijkomende onderzoekshandeling kennis zouden kunnen krijgen; het Hof dient
derhalve de opgeworpen prejudiciele vraag aan het Arbitragehof niet te stellen. (Artt.
61quinquies en 416 Sv.; 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
435
15 februari 2000
6. - Prejudiciele vraag- Verplichting van het Hof van Cassatie- Sociaal geschil
- Gerechtelijke beslissing- Kennisgeving bij gerechtsbrief- Rechtsmiddel- Hoger
beroep - Termijn - Modaliteiten - Betekening gerechtsdeurwaardersexploot Verschillende behandeling van rechtzoekenden - Discriminatie.
Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artikelen 32, 2°, 46 en 792, tweede lid
juncto art. 1051 van het Gerechtelijk Wetboek leiden tot discriminatie doordat zij een
onderscheid maken bij de bepaling van de termijn en bij de modaliteiten van hoger
beroep, tussen de geschillen bedoeld in art. 792, tweede lid, waarvoor de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van hoger beroep doet lopen en de geschillen
waarvoor de gemeenrechtelijke regel van de betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot toepasselijk is, stelt het Hofvan Cassatie een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehofvan 6 januari 1989.)
468
21 februari 2000
7. - Prejudiciele vraag- Cassatiemiddel- Middel zonder feitelijke grondslagGevolg.
Er dient aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te worden gesteld, als ze
gegrond is op een middel dat feitelijke grondslag mist. (Art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
491
28 februari 2000

-298. - Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag- Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Rofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehofis opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de
rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet
aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Rofvan Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 278 tot 292 W.I.B.
[1964]; artt. 377 tot 391 W.IB. [1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
491
28 februari 2000
9. - Prejudicieel geschil- Gevolgen t.a.v. de procedure.
Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk, is het cassatieberoep ingesteld tegen het
arrest dat een prejudiciele vraag stelt aan het Arbitragehof, wanneer het Arbitragehofhet prejudicieel arrest wees nadat het cassatieberoep werd ingesteld en voor dat
het hof van beroep verdere uitspraak heeft gedaan.
646
23 maart 2000
10. - Prejudiciele vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Niet
ontvankelijk middel.
lndien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Rof van Cassatie niet gehouden
aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen, wanneer het middel niet
ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert waarin
de aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid niet aanwijst met welke
personen de erin bedoelde personen moeten worden vergeleken. (lmpliciet.) (Art. 26,
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
648
24 maart 2000
11. - Cassatiemiddel- Prejudicieel geschil- Hofvan Cassatie- Verplichting.
Wanneer voor het Rofvan Cassatie een middel een in art. 26, § 1, 3, Bijzondere Wet
Arbitragehofbedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in
de bijzondere wet omschreven grondwettelijke bepalingen, door de wetgeving op het
niet toekennen van moratoire interest aan de betrokken belastingplichtige wanneer
de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de gezamenlijke ten laste van
die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn
verstreken was, moet het Rof, in de regel, hetArbitragehofverzoeken over die vraag
uitspraak te doen. (Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. [1964]; art. 419, eerste lid, 2°, W.I.B.
[1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10 april 2000
750
12. - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie.
Ret Rof van Cassatie is er niet toe verplicht het Arbitragehof een prejudiciele
vraag te stellen wanneer het middel dat erop betrekking heeft niet preciseert waarin
de daar aangevoerde discriminatie bestaat; dat middel is derhalve vaag en niet
ontvankelijk om redenen die eigen zijn aan de rechtspleging in cassatie. (Art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10 april 2000
754
13. - Prejudiciele vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen Strafzaken - Verjaring van de strafvordering - Schorsing - Uitsluitend hager
beroep van het openbaar ministerie - Einde van de schorsing - Ongelijke behandeling.
De beeindiging van de schorsing van de verjaring van de strafvordering bij
uitsluitend hoger beroep van het openbaar ministerie strekt tot voor- als nadeel van
de beklaagde; die ongelijkheid heeft geen betrekking op gelijke toestanden, er is
aldus geen miskenning van het gelijkheidsbeginsel en mitsdien reden om het
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen. (Artt. 10 en 11 Gw.)
11 april 2000
772
14. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting- Grenzen.
Ret Rof van Cassatie hoeft a an het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te stellen,
wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan
de cassatieprocedure; dat is het geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is
wegens onduidelijkheid. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
781
12 april 2000

-3015. - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging.
De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd, worden in de regel door de
rechter en niet door het Arbitragehof uitgelegd. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) (Impliciet.)
8 mei 2000
865
16. - Prejudicieel geschil - Rechtbanken- Verplichting- Grenzen - Opgegeven wettelijke bepalingen.
De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet
verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen die betrekking heeft op de
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop hun beslissing niet is
gegrond. (Art. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 2, 2°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1020
31 mei 2000
17. - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting- Grenzen - Kennelijke schending.
De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep zijn niet
verplicht het Arbitragehof te vragen om bij wege van een prejudiciele beslissing
uitspraak te doen over een vraag betreffende de schending, o.m. door een wet, van de
artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die grondwetsbepalingen
kennelijk niet schendt; de voormelde rechtscolleges die om die reden weigeren een
dergelijke vraag aan het Arbitragehof te stellen, schenden art. 6 E.V.R.M. niet en
miskennen evenmin het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van
de rechter. (Art. 6 E.V.R.M.; artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 26, § 2, 3°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
1020
31 mei 2000
18. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen Opgegeven wettelijke bepalingen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen die betrekking heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door
bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1020
31 mei 2000
19. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen Algemeen rechtsbeginsel - Ongelijke behandeling.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen die, enerzijds, betrekking heeft op de overeenstemming van wetsbepalingen
met algemene rechtsbeginselen en, anderzijds, niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk
behandeld of gediscrimineerd zou worden. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
31 mei 2000
1020
20. - Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26,
§ 1, 3, Bijzondere Wet Arbitragehofwordt opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op
de rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet
aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hofvan Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 278 tot 292 W.I.B.
(1964); artt. 377 tot 391 W.I.B. (1992); art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
26juni2000
1199
21. - Prejudicieel geschil - Discriminatie- Algemeen beginsel van het recht op
rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid.
Het Hof van Cassatie moet het Arbitragehof een prejudiciele vraag stellen
betreffende de schending door de wetgeving betreffende het cassatieberoep inzake
inkomstenbelastingen, van de in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof,
bedoelde grondwetsbepalingen, zelfs als eiser in cassatie niet verduidelijkt hoe hij
t.g.v. de door hem aangevoerde rechtsonzekerheid verschillend wordt behandeld, wat
een aantasting vormt van de grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de

-31Belgen voor de wet en van de non-discriminatie in het genot van de hun toegekende
rechten en vrijheden. (Artt. 26, § 1, 3°, en§ 2, Bijzondere WetArbitragehof; art. 34 en
97, negende lid, wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
29juni2000
1224
22. - Prejudiciele vraag - Rechtbanken - Verplichting - Voorwaarden.
Luidens art. 26, § 2, eerste lid, Bijzondere Wet Arbitragehof, moet de rechter dat
Hof slechts verzoeken uitspraak te doen op een vraag omtrent de schending door een
wet van de artt. 10 en 11 Gw., indien een vraag te dien aanzien voor hem wordt
opgeworpen. (Art. 26, § 2, eerste lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1724
6 november 2000
23. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen Ongelijke behandeling.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen die niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou
worden. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
17 41
8 november 2000
24. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen
zijn aan de cassatieprocedure; dat is het geval, wanneer het middel niet ontvankelijk
is omdat het opkomt tegen ten overvloede gegeven overwegingen van de bestreden
beslissing. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
17 41
8 november 2000
25. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen Bestreden beslissing.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen die geen verband houdt met de bestreden beslissing. (Art. 26, § 1, 3°,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
17 44
8 november 2000
26. - Prejudiciele vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Middel dat
geen betrekking heeft op de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet
van de artt. 10 en 11 Gw., dient het Hof van Cassatie het Arbitragehof geen
prejudiciele vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het geen
betrekking heeft op de bestreden beslissing. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
30 november 2000
1879
27. - Prejudicieel geschil- Benoeming van een arbiter in een scheidsgerechtBeslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Cassatieberoep Ontvankelijkheid - Hof van Cassatie - Verplichting - Per ken.
In een rechtspleging waarin de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
conservatoir gesubstitueerd wordt aan een onwillige partij om een arbiter aan te
duiden, is geen ruimte om een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof.
(Artt. 1686, eerste lid, Ger.W., § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
2004
15 december 2000

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERl\flNG VAN DE TITEL)
1. - Orde van Architecten - Raad van beroep - Gewettigde verdenking Verzoekschrift tot onttrekking - Rechtspleging - Verklaring van de voorzitter Rechtsgeldigheid - Schorsing van de rechtspleging.
Wanneer het Hof, overeenkomstig art. 656, tweede lid, 1, Ger.W., van het verzoekschrift om op grond van gewettigde verdenking de zaak aan een tuchtraad van beroep
van de Orde van Architecten te onttrekken, de mededeling heeft bevolen aan de
voorzitter van de raad van beroep teneinde binnen de door het Hofbepaalde termijn
en na overleg met de leden van de raad een verklaring te stellen onderaan op de

-32uitgifte van het arrest, verhindert de omstandigheid dat geen rechtsgeldige verklaring is afgelegd binnen de wettelijke termijn niet dat het Hofvan Cassatie uitspraak
zou doen. (Art. 656 Ger.W.)
6 januari 2000
29
2. - Erkenning van diploma's- Europese richtlijn- Beoordeling door de Staten
- Beperkingen.
Ingeval een cassatiemiddel aanvoert dat de bevoegde overheden van de lidstaten,
wanneer een Europese richtlijn de voorwaarden vastlegt voor de onderlinge erkenning van de diploma's die vereist zijn om een beroep, zoals dat van architect, uit te
oefenen, ingeval die voorwaarden niet zijn vervuld, de kwalificaties van een verzoeker niet mogen vergelijken met die welke in de nationale regeling zijn opgelegd, stelt
het Hofvan Cassatie een prejudiciele vraag aan het Hofvan Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Artt. 52, 57 en 177 E.E.G.-Verdrag.)
21januari2000
177
3. - Orde van Architecten - Raad van de Orde - Verzoekschrift tot onttrekking
- Gewettigde verdenking - Rechtspleging - Verklaring van de voorzitter Vormvereisten.
De verklaring, overeenkomstig artikel656, tweede lid, 1°, van het Ger.W., door het
gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd te stellen onderaan op de uitgifte
van het arrest, is aan geen vormvereiste onderworpen. Zo doet de verklaring,
ondertekend voor de Orde van Architecten door de voorzitter en de secretaris, die
weergeeft welk het oordeel is van de raad van de Orde van Architecten, vermoeden
dat zij overleg gepleegd hebben met de leden van de raad. (Art. 656, tweede lid, 1o,
Ger.W.)
15 december 2000
2007
4. - Raad van de Orde van Architecten - Verzoekschrift tot onttrekking Gewettigde verdenking- Onpartijdigheid - Begrip.
Wanneer de op tuchtgebied vervolgde persoon door gerechtelijke procedures die
hijzelf uitlokt de leden van de Raad van de Orde van Architecten dwingt een
standpunt in te nemen over de rechtsvragen die hij eveneens opwerpt in de
tuchtprocedure, kan de raad op die grond geen gebrek aan onpartijdigheid worden
verweten. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
2007
15 december 2000

AUTEURSRECHT
Muziekwerk - Weergave - Bescherming van de auteur - Uitzondering Familiekring - Begrip.
De auteur van een muziekwerk kan zich niet verzetten tegen de kosteloze
prive-mededeling van een op geoorloofde wijze openbaar gemaakt werk binnen de
"familiekring"; die "familiekring" kan bestaan in de beperkte en intieme kring van de
bewoners van een rusthuis voor bejaarden die er allen verblijven en er "in familie"
wonen. (Art. 22, § 1, 3°, Auteurswet.)
18 februari 2000
455

B
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
1. - Bedrieglijk onvermogen - Voorwerp van het misdrijf- Gevolg m.b.t. de
bijzondere verbeurdverklaring.
Het materieel bestanddeel van het misdrijf bedrieglijk onvermogen is, enerzijds,
het bewerken door een beklaagde van zijn onvermogen, anderzijds, het niet voldoen
aan de op hem rustende verplichtingen. Ret voorwerp van dit misdrijf is de uit de
vermelde bedrieglijke handelingen of onthoudingen voortvloeiende toestand van
onvermogen en niet de vernielde, weggemaakte ofverborgen goederen ofvoorwerpen,

-33die de strafrechter mitsdien niet vermocht, krachtens artt. 42, 1o, en 43, eerste lid,
van het Strafwetboek verbeurd te verklaren. (Artt. 42, 1", 43, al. 1, en 490bis, Sw.)
11 april 2000
769
2. - Bedrieglijk onvermogen - Begrip.
Bedrieglijk onvermogen wordt gepleegd door zijn vermogenstoestand zo in te
richten dat wat men bezit, feitelijk of juridisch, onttrokken wordt aan gedwongen
tenuitvoerlegging vanwege zijn schuldeisers. (Art. 490bis Sw.)
5 december 2000
1912
3. - Bedrieglijk onvermogen - Materieel bestanddeel - Opeenvolging in de tijd
van de elementen die het materieel bestanddeel vormen - Toepassing.
Het misdrijfvan bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden
die samen het materieel bestanddeel vormen, verenigd zijn, namelijk het bewerken
van zijn onvermogen door de schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan
zijn verplichtingen, waarbij het onverschillig is welke van beide materiele bestanddelen het andere in tijd voorafging. (Art. 490bis Sw.)
5 december 2000
1912
4. - Bedrieglijk onvermogen - Staking van betaling - Beslissing betreffende de
datum van staking van betaling ondanks latere betaling - Wettelijkheid.
De omstandigheid dat een koopman of een handelsvennootschap nog een betaling
heeft gedaan, belet niet dat de rechter wettig kan vaststellen dat hij reeds op een
vroeger tijdstip opgehouden had te betalen. (Art. 489bis, 4°, Sw.)
5 december 2000
1925

BELASTING
1. - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de
afvalwateruerontreiniging - Wijze van berekening.
Uit de in artikel 32undecies van de wet van 26 maart 1971 vermelde formule voor
de berekening van de bijdrage die de ondernemingen krachtens artikel 32 van deze
wet verschuldigd zijn, volgt dat de vervuiling in een etmaal tijdens de maand van de
grootste bedrijvigheid de grondslag is voor de berekening van de vervuiling voor 225
dagen bedrijvigheid.
724
7 april 2000
2. - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de
afvalwaterverontreiniging - Wijze van berekening.
Uit het bepaalde in artikel 35quinquies, § 1, tweede en derde lid, van de wet van
26 maart 1971 volgt dat :
- als "maand van de grootste bedrijvigheid" in de zin van voormeld artikel moet
worden begrepen, de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis
berekende N1-waarde het grootst is;
- indien meerdere metingen zijn gebeurd tijdens eenzelfde maand, een rekenkundig gemiddelde wordt genomen, maar dat als er in eenzelfde maand maar een meting
is gebeurd, deze meting bepalend is voor de vaststelling van de maand van de
grootste vervuiling.
726
7 april 2000
3. - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de
afvalwateruerontreiniging- Bezwaar- Termijn - Toepassing van de regels van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de excepties van nietigheid.
De regels van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de excepties van nietigheid zijn
niet van toepassing inzake de verplichting de bezwaarschriften inzake de heffingen
op de afvalwaterverontreiniging in te dienen binnen de bij artikel35quinquies decies,
tweede lid, van de wet van 26 maart 1971 gestelde termijn van twee maanden, nu die
wetsbepaling de openbare orde raakt.
7 april 2000
735
4. - Gemeenschaps- en Gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de
afvalwaterverontreiniging - Wijze van berekening.
Uit het bepaalde in artikel35quinquies, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet
van 26 maart 1971 volgt dat: -voor alle componenten van N1, de meetgegevens van

-34de maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking worden genomen; - als
"maand van de grootste bedrijvigheid" in de zin van voormeld artikel moet worden
begrepen, de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis
berekende N1-waarde het grootst is.
7 april 2000
739

5. - Allerlei - Algemene rechtsbeginselen - Werking in de tijd - Nietterugwerkende kracht van een wet - Belastingwet.
Een nieuwe wet is in de regel niet aileen 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 toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van
handelingen, toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen,
toestanden of feiten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken
waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het
karakter van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een
bepaald aanslagjaar, geldt voor de bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een
belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer zij het gevolg zijn van
vroeger afgesloten overeenkomsten.
992
25 mei 2000

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)
Verkeersbelasting op motorrijtuigen- Ingeschreven voertuig- Belastingschuldige
- Begrip - Inschrijving in het buitenland.
De motorrijtuigenbelasting op ingeschreven motorrijtuigen is, in de regel, verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs is vermeld,
dus de eigenaar van het voertuig, en niet door de persoon die het voertuig gebruikt;
in beginsel dienen de motorrijtuigen en de aanhangwagens die voorzien zijn van een
buitenlandse nummerplaat en die gedurende korte tijd in Belgie in omloop zijn
zonder dat ze ingevoerd zijn door de personen die er wonen, niet in Belgie
ingeschreven te zijn. (Artt. 36bis en 36ter W.I.G.B.; art. 3 K.B. 31 dec. 1953.)
11 september 2000
1338

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
1. - Aftrek van de be lasting- Andere handelingen dan deze waarvoor aanspraak
op aftrek bestaat- Gebruik voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de
B. T. W. - Gevolg.
Is naar recht verantwoord, het arrest dat vaststelt dat de aan de belastingplichtige
verleende diensten in verband met andere verrichtingen, gebruikt werden voor het
verrichten van handelingen onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde, aldus uitsluit dat de belastingplichtige in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid ook andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grond
van art. 45 W.B.T.W. aanspraak op aftrek bestaat, en op grond van die feitelijke
vaststelling oordeelt dat de belastingplichtige geen gemengde belastingplichtige is en
de toepassing uitsluit van art. 46 W.B.T.W. (Artt. 45, § 1, en 46 W.B.T.W.)
20 januari 2000
149

2. - Burgerlijke rechtsvordering - Ontdoken belasting - Schade - Belgische
Staat (minister van Financien) - Burgerlijke-partijstelling.
Wanneer de belasting ontdoken wordt door het plegen van het misdrijf zelf, zoals
ten gevolge van een overtreding van art. 45 W.B.T.W., kan de door het misdrijf
ontdoken belasting terzelfder tijd schade uitmaken, zodat deze kan worden ingevorderd door burgerlijke-partijstelling van de Belgische Staat (min. van Financien); de
omstandigheid dat art. 85 W.B.T.W. aan de minister van Financien bevoegdheid

-35verleent om de verschuldigde belastingen, interesten, administratieve geldboeten en
toebehoren, bij wijze van dwangbevel in te vorderen, doet daaraan geen afbreuk.
(Artt. 3 en 4 V.T.Sv.; 45 en 85 W.B.T.W.)
15 februari 2000
427
3. - Onrechtmatige B. TW-a{trek - Beslissing van de strafrechter - Verzet tegen
dwangbevel - Gezag van gewijsde in strafzaken.
Wanneer de strafrechter het misdrijf van onrechtmatige BTW-aftrek bewezen
heeft verklaard, is de rechter die over een verzet tegen een dwangbevel betreffende
deze onrechtmatige BTW-aftrek moet oordelen, ingevolge het gezag van het strafrechtelijk gewijsde door de beslissing van de strafrechter gehouden. (Art. 74, § 4,
W.B.T.W.)
15 februari 2000
427
4. - Vernield voertuig - Omvang van de schade - Vervangingswaarde Benadeelde niet B.TW-plichtig.
Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen B.T.W.plichtige is en dus, overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de
toegevoegde waarde, de belasting niet kan aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de B.T.W. op de aankoopprijs
van een gelijkaardige zaak; hierbij is onverschillig de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding,
deze niet gebruikt voor de vervanging van de vernielde auto, ze gebruikt voor de
vervanging ervan door een nieuwe auto of door een occasieauto waarvoor bij de
aankoop geen B.T.W. ofslechts een B.T.W. over het verschil tussen de verkoopprijs en
de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is. (Artt. 2 en 26 W.B.T.W. en artt. 1382
en 1383 B.W.)
11 mei 2000
885
5. - Vernield voertuig- Vervangingswaarde- Benadeelde niet B.TW-plichtig
- B. T W -tarief- Taak van de rechter.
De verplichting de benadeelde volledig te vergoeden voor het verlies van een
voertuig en zijn recht vrij te beschikken over de toegekende vergoeding hebben tot
gevolg dat de rechter niet verplicht is na te gaan of de benadeelde al dan niet de
mogelijkheid heeft aan te kopen met een ander B.T.W.-tarief dan dit dat geldt voor de
aankoop van een nieuw voertuig. (Artt. 2 en 26 W.B.T.W. en artt. 1382 en 1383 B.W.)
11 mei 2000
885
6. - Vervolgingen en gedingen- Dwangbevel- Verzet door de belastingschuldige
- Afwijzing door de rechter - Aanwending van rechtsmiddel - Verzoek om
consignatie van de verschuldigde sommen - Termijn van 2 maanden - Aard.
Wanneer inzake belasting over de toegevoegde waarde het verzet tegen het
dwangbevel is afgewezen, kan tegen de rechterlijke beslissing niet op enige geldige
wijze enig rechtsmiddel worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde
sommen niet in consignatie is gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat de
bevoegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingplichtige richt : deze
termijn van twee maanden is een vervaltermijn, die op stra:ffe van nietigheid is
voorgeschreven. (Art. 92, tweede lid, W.B.T.W.)
15 september 2000
1375
7. - Openbare orde- Overeenkomst- Bestanddelen- Oorzaak- Ongeoorloofde oorzaak- Miskenning van de rechten van de administratie der belastingenVolstrekt nietige overeenkomst - Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde
oorzaak.
Een overeenkomst die bedoeld is om afbreuk te doen aan de door een wetgeving
van openbare orde beschermde rechten van de administratie der belastingen is
volstrekt nietig, wanneer een van de partijen ongeoorloofde bedoelingen had bij het
sluiten van de overeenkomst, zonder dat vereist is dat de medecontractant hiervan
op de hoogte was. (Artt. 1108 en 1134 B.W.)
12 oktober 2000
1564
8. - Aftrek van de be lasting- Andere handelingen dan deze waarvoor aanspraak
op aftrek bestaat- Gebruik voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de
B.TW- Gevolg.

-36Is naar recht verantwoord het arrest dat te kennen geeft dat de aan de belastingplichtige verleende diensten gebruikt werden voor het verrichten van handelingen
onderworpen aan de belasting en uitgesloten is dat de belastingplichtige in de
uitoefening van haar beroepswerkzaamheid ook andere handelingen verricht dan
handelingen waarvoor op grond van art. 45 W.B.T.W. aanspraak op aftrek bestaat,
en, op grond van deze feitelijke vaststellingen, oordeelt dat de belastingplichtige geen
gemengde belastingplichtige is en de toepassing uitsluit van art. 46 W.B.T.W.
13 oktober 2000
1587
9. - Aftrek van de be lasting - Onregelmatige factuur - Aanvulling van ontbrekende vermeldingen - Gevolg.
Om zijn recht op aftrek te kunnen uitoefenen ten aanzien van de belasting geheven
op de aan hem geleverde goederen en verleende diensten, moet de belastingplichtige
in het bezit zijn van een factuur opgemaakt overeenkomstig art. 2 K.B. nr 1 van 23
juli 1969 : uit die bepaling volgt dat de belastingplichtige niet de mogelijkheid heeft
ontbrekende, wezenlijke vermeldingen op de factuur op grond van andere documenten aan te vullen om alzo zijn recht op aftrek te kunnen gronden. (Art. 3, § 1, 1°, K.B.
nr. 3 van 10 dec. 1969.)
1590
13 oktober 2000

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
VERDRAGSBEPALINGEN

PREJUDICIELE GESCHILLEN
1. - Prejudiciele geschillen - Artikel 6 Verdrag Benelux-Gerechtshof- Vraag om
uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel (die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 van het Verdrag) - Vraag
ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie - Verplichting van het Hof van
Cassatie.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1
Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hofvan Cassatie is gerezen, moet het Hofin
de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshofvoorleggen. (Art. 6 Verdrag BeneluxGerechtshof.)
16 juni 2000
1128
2. - Prejudiciele geschillen- Artikel 6 Verdrag Benelux-Gerechtshof- Vraag om
uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel (die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 van het Verdrag) - Vraag
ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie - Verplichting voor het Hof van
Cassatie.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor Belgie, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1
Verdrag Benelux-Gerechtshof, voor het Hofvan Cassatie is gerezen, moet het Hofin
de regel die vraag aan het Benelux-Gerechtshofvoorleggen. (Art. 6 Verdrag BeneluxGerechtshof.)
1133
16 juni 2000

VERDRAGSBEPALINGEN
3. - Verdragsbepalingen- Artikel 27- Benelux-Uitleveringsverdrag- Achtervolging over de grens - Wettigheid.
Wanneer Nederlandse politieambtenaren bij een achtervolging het grondgebied
van Belgie betreden, regelt artikel 27 van het Benelux-uitleveringsverdrag de
voorwaarden waaronder dergelijke achtervolging geschiedt, ook al gebeurt die
achtervolging naar aanleiding van een verzoek tot uitlevering, dat Duitsland aan
Nederland heeft gericht. (Art. 27 Benelux-Uitleveringsverdrag.)
14 maart 2000
584

-----

374. - Verdragsbepalingen - Artikel 1 Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom - Aard van de rechtsregel - Rechtsregel gemeenschappelijk voor Belgie,
Luxemburg en Nederland.
De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger.W. en in art. 1 van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeen aan Belgie, Nederland en Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 van het Verdrag betreffende
de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof.
1128
16 juni 2000
5. - Verdragsbepalingen - Artikel 1 Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom - Aard van de rechtsregel - Rechtsregel gemeenschappelijk voor Belgie,
Luxemburg en Nederland.
De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger.W. en in art. 1 van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeen aan Belgie, Nederland en Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 van het Verdrag betreffende
de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof.
1133
16 juni 2000

BEROEPSGEHEIM
1. - Gerechtsdeurwaarder - Arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders - Raad - Syndicus - Briefwisseling met de gerechtelijke overheden Schending van het geheim - Begrip.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de syndicus om in de briefwisseling die
hij, in naam van de raad van de arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders, aan de gerechtelijke overheid toezendt in antwoord op de door die overheid bij
hem aanhangig gemaakte vordering, te vermelden dat de bij art. 54 7 Ger.W.
voorgeschreven vormvereisten zijn vervuld; het niet-vermelden in die briefwisseling
dat de voormelde vormvereisten zijn vervuld, volstaat niet om daaruit af te leiden dat
de syndicus niet in de uitoefening van zijn functies zou hebben gehandeld toen hij
kennisnam van de aangeklaagde onregelmatigheden, en evenmin dat de mededeling
ervan het beroepsgeheim schendt. (Artt. 542, 543 en 547 Ger.W.; art. 458 Sw.)
6 september 2000
1312
2. - Europese Unie - Ambtenaar - Archieven van de Gemeenschappen.
Aileen uit het feit dat het arrest, bij gebrek aan conclusie over dat punt, de
verduidelijking niet bevat dat de documenten die aan de onderzoekers vrijwillig zijn
overhandigd door een ambtenaar van de Europese Gemeenschappen, wiens verplichting tot beroepsgeheim was opgeheven, al dan niet archieven van de Europese
Gemeenschappen vormden, kan geen schending worden afgeleid van het Protocol
van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschappen, noch van de verordening nr. 259/68 van de Raad van 29 februari
1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van
deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de
ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn. (Wet 13 mei 1966; artt. 2, 12, a,
en 18 Protocol 8 april 1965; E.E.G.-verordening nr. 259/68 van 29 feb. 1968 van de
Raad.)
13 september 2000
1357

BERUSTING
1. - Beslissing - Vordering - Begrip.
Art. 1045 Ger.W. betreft de berusting in een beslissing en niet de berusting in een
vordering. (Art. 1045 Ger.W.)
19 januari 2000
138
2. - Strafzaken - Burgerlijke partij - Deskundigenonderzoek - Aanvang van
de verrichtingen - Gevolg.
De omstandigheid dat een burgerlijke partij de door de rechter aangewezen
deskundige gevraagd heeft de verrichtingen van het deskundigenonderzoek te
starten om de schade t.g.v. het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijfte bepalen,

-38impliceert niet dat die partij het duidelijk en ondubbelzinnig voornemen had te
berusten in de beslissing, waarbij de rechter zich onbevoegd had verklaard om kennis
te nemen van de vordering die zij wegens een ander, niet bewezen verklaard misdrijf
had ingesteld. (Art. 1045 Ger.W.)
3 mei 2000
829
3. - Sociale zaken - Gerechtelijke beslissing- Arbeidsongeuallenwet- Vergoeding - Openbare orde - Geuolg.
De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van de aan de
getroffene of zijn rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare
orde, zodat de partijen in een vonnis als bedoeld in art. 24 van de Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van zulk vonnis slechts
in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis
van hoger beroep. (Art_ 28 Ger.W. en 24 Arbeidsongevallenwet.)
1850
27 november 2000

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
INTERNE RING
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

Algemeen
Rechtspleging
HOGE COMMISSIE
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING

INTERNERING
1. - Internering - Raadkamer - Samenstelling - Alleensprekend rechter Misdrijuen tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid - Beslissing
tot internering- Grondwet (1994)- Artikelen 10 en 11- Schending_
Het enige artikel, § XV, wet 25 okt. 1919 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de bevoegdheden van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg in strafzaken worden opgedragen aan een kamer met een rechter,
inclusief de bevoegdheid om de internering te bevelen wegens een als misdaad of
wanbedrijf omschreven feit, inz. een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de
openbare zedelijkheid. (Artt. 10 en 11 Gw.; enig art.,§ X.V, wet 25 okt. 1919; art. 7 wet
1 juli 1964.)
137
19 januari 2000

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
ALGEMEEN

2. - Commissie tot bescherming van de maatschappij - Algemeen - Beslissing
niet in laatste aanleg gewezen - Cassatieberoep - Geuolg.
Nu tegen een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij
waarbij het verzoek om invrijheidstelling van de gei:nterneerde wordt afgewezen
hoger beroep openstaat bij de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
is een voorziening in cassatie tegen voornoemde beslissing niet ontvankelijk omdat
ze niet in laatste aanleg werd gewezen. (Artt. 19 Wet Bescherming Maatschappij, 407
en 413 Sv.)
12
4 januari 2000
RECHTSPLEGING

3. - Commissie tot bescherming van de maatschappij- Rechtspleging- Artikel
19bis Wet Bescherming Maatschappij- Internering- Verzoek tot inurijheidstelling
voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef- Hoger beroep - Toepassing.
De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de gei:nterneerde en
van de procureur des Konings bestaat in het verlenen van een recht van hoger beroep

-39aan de gei:nterneerde op wiens verzoek geen einde aan de tenuitvoerlegging van de
internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op proefwordt aan
de tenuitvoerlegging van de internering een einde gesteld.
30 mei 2000
1010

HOGE COMMISSIE
4. - Hoge Commissie - Rechtspleging - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - Internering - Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed - Beslissing tot
invrijheidstelling op proef- Hoger beroep - Toepassing.
De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de gei:nterneerde en
van de procureur des Konings bestaat in het verlenen van een recht van hoger beroep
aan de gei:nterneerde op wiens verzoek geen einde aan de tenuitvoerlegging van de
internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op proefwordt aan
de tenuitvoerlegging van de internering een einde gesteld.
30 mei 2000
1010
5. - Hoge Commissie - Op tegenspraak gewezen eindbeslissing - Laattijdig
cassatieberoep - Gevolg.
Ret cassatieberoep dat na de in art. 373 Sv. voorgeschreven termijn ingesteld
wordt tegen een op tegenspraak gewezen eindbeslissing van de Hoge Commissie tot
Bescherming van de Maatschappij, is laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk. (Art.
373 Sv.; art. 31 wet 1 juli 1964.)
14 juni 2000
1099
6. - Hoge Commissie - Invrijheidstelling op proef - Criteria - Naar recht
verantwoorde beslissing.
Een middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het aileen opkomt
tegen de ongunstige beoordeling van de geestestoestand van de gei:nterneerde door de
Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, en niet tegen de overweging
volgens welke de voorwaarden voor zijn reclassering niet waren vervuld, terwijl die
overweging op zich zijn invrijheidstelling op proef belet. (Art. 18, eerste lid, Wet
Bescherming Maatschappij.)
28 juni 2000
1221
7. - Hoge Commissie- Invrijheidstelling- Criteria.
Wanneer de Hoge Commissie voor de Bescherming van de Maatschappij de
invrijheidstelling van een gei:nterneerde geweigerd heeft op grond dat de voorwaarden voor zijn reclassering niet vervuld zijn, is het middel, dat de Hoge Commissie tot
Bescherming van de Maatschappij verwijt daarenboven geen uitspraak te hebben
gedaan over de verbetering van de geestestoestand van de gei:nterneerde, niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang, aangezien die twee voorwaarden cumulatief
vervuld moeten worden. (Art. 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
15 november 2000
1804
8. - Hoge Commissie - Invrijheidstelling - Voorwaarden - Geen conclusie Motivering van de beslissing.
Bij gebrek aan conclusie waarin aangevoerd wordt dat de voorwaarden voor de
reclassering van de gei:nterneerde vervuld zijn, motiveert de Hoge Commissie tot
Bescherming van de Maatschappij haar beslissing tot weigering van zijn invrijheidstelling door de onaantastbare vaststelling dat die voorwaarden niet vervuld zijn.
(Art. 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
1804
15 november 2000

'IERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
9. - Terbeschikkingstelling van de regering - Toevoeging in hoger beroep Vermindering van hoofdstraf- Geen strafverzwaring.
Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdstraf
verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van de regering
toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en dienen
ze hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen. (Art. 211bis Sv:)
28 november 2000
1865
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BE SLAG
ALGEMEEN
BEWAREND BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Beslagprocedure - Tergende en roekeloze uitvoeringsprocedure
-Fout.
Is naar recht verantwoord de beslissing geen schadevergoeding wegens tergende
en roekeloze uitvoeringsprocedure toe te kennen op grand dat het arrest de
vastgestelde fout van de schuldeiser niet in aanmerking neemt, maar integendeel op
de gedraging van de schuldenaar in het gehele gebeuren steunt. (Art. 1382 B.W.)
29 mei 2000
999
2. - Algemeen - Beslagrechter - Bevoegdheid - Beslissing over de rechten der
partijen - Schuld m. b. t. achterstallig onderhoudsgeld.
De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over een geschil betreffende
de rechten van de partijen dat wel verband houdt met de tenuitvoerlegging, maar dat
niet gaat over de rechtmatigheid of de regelmatigheid ervan; het geschil over de
vraag of de partij die veroordeeld is bij het vonnis dat aanleiding heeft gegeven tot het
beslag, achterstallig onderhoudsgeld verschuldigd is, gaat niet over de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het beslag. (Artt. 1395 en 1494 Ger.W.)
9 november 2000
17 53

BEWAREND BESLAG
3. - Bewarend beslag - Beslag inzake namaak - Daad van namaking.
Met een daad van namaking in de zin van art. 1481 Ger.W. wordt gelijkgesteld de
invoer of het in voorraad hebben in Belgie met het oog op het vervaardigen, het
aanbieden, het in het verkeer brengen of het gebruik van geoctrooieerde producten
zonder de toestemming van de octrooihouder. (Art. 1481 Ger.W.)
548
9 maart 2000
4. - Bewarend beslag- Bewarend beslag onder derden- Derde-beslagene- In
beslag genomen sommen of zaken- Verbod om ze uit handen te geven - Draagwijdte.
T.a.v. de derde-beslagene heeft het bewarend beslag onder derden tot gevolg dat hij
niet meer kan beschikken over het geheel van de sommen die hij aan de beslagene
verschuldigd is en dat hij geen enkele betaling meer mag verrichten. (Art. 1451
GerW.)
26 oktober 2000
1652
5. - Bewarend beslag- Bewarend beslag onder derden- Vordering tot opheffing
- Beslagrechter - Verplichting.
De beslagrechter die de vordering tot opheffing wil toewijzen, moet die opheffing
uitdrukkelijk uitspreken; er bestaat in beginsel geen impliciete opheffing die de
derde-beslagene het recht zou geven om opnieuw te beschikken over de schuldvordering waarop derdenbeslag is gelegd. (Art. 1445, eerste lid, GerW.)
1652
26 oktober 2000
6. - Bewarend beslag - Bewarend beslag onder derden - Derde-beslagene Inbeslaggenomen sommen of zaken- Verbod om ze uit handen te geven- Impliciete
opheffing van het beslag - Gevolgen.
De beslagrechter die de vordering tot opheffing wil toewijzen, moet die opheffing
uitdrukkelijk uitspreken; er bestaat in beginsel geen impliciete opheffing die de
derde-beslagene het recht zou geven om opnieuw te beschikken over de schuldvordering waarop derdenbeslag is gelegd. (Art. 1445, eerste lid, GerW.)
1652
26 oktober 2000

----------
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GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
7. - Gedwongen tenuitvoerlegging- Inkomstenbelastingen- Kennisgeving door
de ontvanger aan de notaris - Geen betaling voor het faillietverklarend vonnis Gevolg.
De kennisgeving bedoeld in art. 434 W.I.B. 1992 geldt als beslag onder derden in
handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder
zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige : die maatregel heeft
echter niet tot gevolg dat de bedragen waarop derdenbeslag is gelegd, uit het
vermogen van de belastingschuldige zijn verdwenen en definitief aan de schatkist
zijn toebedeeld : zij blijven derhalve onderworpen aan een samenloop met andere
schuldeisers van de belastingschuldige. Hieruit volgt dat, als de notaris het bedrag
aan de ontvanger niet heeft betaald v66r het faillietverklarend vonnis, hij in beginsel
op grand van de bedoelde kennisgeving aileen, hiertoe niet meer kan overgaan nadat
dit vonnis is gewezen. (Art. 434 W.I.B. 1992.)
842
4 mei 2000
8. - Gedwongen tenuitvoerlegging - Onroerend goed - Machtiging tot verkoop
uit de hand - Aanduiding van de verkrijger.
De bepaling dat de beslagleggende schuldeiser aan de beslagrechter de machtiging
kan vragen om het in beslag genomen onroerend goed uit de hand te verkopen, staat
er niet aan in de weg dat de beschikking de persoon van de verkrijger aanduidt
wanneer zulks in het belang is van de schuldeisers en van de schuldenaar. (Art.
1580ter Ger.W.)
1633
20 oktober 2000

ALLERLEI
9. - Allerlei - Strafzaken - Strafvordering - Vermogensvoordelen - Secundaire vermogensvoordelen - Wettelijke voorwaarden - Bewijs - Aanwijzingen.
De procureur des Konings en de onderzoeksrechter kunnen de goederen en
waarden die in de plaats zijn gesteld van vermogensvoordelen en de inkomsten uit
deze belegde voordelen in beslag nemen zonder dat is vereist dat het bewijs wordt
geleverd dat deze beantwoorden aan de in art. 42, 3°, Sw. bepaalde voorwaarden, nu
voldoende is dat er dienaangaande aanwijzingen bestaan. (Artt. 35, 35bis, 89 Sv. en
42, 3°, Sw.)
430
15 februari 2000
10. - Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Verzoek - Toelaatbaarheid Voorwaarden.
De wet stelt, als voorwaarde voor de toelaatbaarheid van het verzoek tot collectieve
schuldenregeling, niet de eis dat de betalingsmoeilijkheden zouden bestaan ten
aanzien van een veelvoud van schuldeisers; het aantal schulden is evenmin relevant.
(Art. 1675/2 Ger.W.)
16 maart 2000
603
11. - Allerlei- Onderzoeksrechter- Verzoek tot opheffing -Artikel61quater Sv.
- Regelmatigheid van het beslag - Bevoegdheid - Toepassing.
De onderzoeksrechter, aan wie, krachtens artikel 61 quater, § 1, Wetboek van
StrafVordering, door een persoon die geschaad wordt door een onderzoekshandeling
met betrekking tot zijn goederen, gevraagd wordt om de opheffing ervan, heeft geen
rechtsmacht om zich uit te spreken over de regelmatigheid van een door hem of onder
zijn leiding gelegd beslag. (Art. 61quater, § 1, Sv.)
924
16 mei 2000

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
EXPLOOT
GERECHTSBRIEF
IN HET BUITENLAND

-
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ALGEMEEN
1. - Algemeen - Cassatieberoep - Bewijs van de betekening - Bewijs van
ontvangst onder gesloten omslag - Toepassing.
Het bewijs van ontvangst onder gesloten omslag van een betekening die zelf niet
werd neergelegd, levert geen bewijs van betekening op. (Art. 418 Sv.)
11 januari 2000
60
2. - Algemeen - Betekening van een dagvaarding aan het Vlaams Gewest Niet-vermelding van de bevoegde procesvertegenwoordiger.
Wanneer het Vlaams Gewest gedagvaard wordt, verplicht geen wettelijke bepaling
tot het vermelden in de dagvaarding van de bevoegde procesvertegenwoordiger of
van het orgaan dat bevoegd is om in rechte op te treden. (Artt. 702, 703 Ger.W., 82
Bijz. Wet 8 aug. 1980.)
536
9 maart 2000
3. - Algemeen - Keuze van woonplaats - Gevolg.
Wanneer een beklaagde voor betekeningen keuze van woonplaats heeft gedaan,
wordt de betekening gedaan om hem voor de strafrechter te dagvaarden, geldig op die
gekozen plaats gedaan, zolang hij niet bij ter post aangetekende brief een wijzigingsbericht aan het openbaar ministerie doet geworden. (Art. 39 Ger.W.)
11 april2000
772
4. - Algemeen - Verblijfplaats - Beoordeling door de rechter - Miskenning.
Miskent het begrip verblijfPlaats niet, de rechter die, in feite, vaststelt dat de
wisselende adressen van eiser stroken met de informatie van het consulaat-generaal
dat eiser normaal in Belgie verblijft. (Art. 36 Ger.W.)
12 mei 2000
905
5. - Algemeen - Verblijfplaats - Beoordeling door de rechter - Perken.
De rechter oordeelt in feite waar de verblijfplaats is van een partij, zonder dat hij
het begrip verblijfPlaats mag miskennen. (Art. 36 Ger.W.)
12 mei 2000
905
6. - Algemeen - Betekening - Vonnis - Niet bestaande verzoeker - Gevolg.
De betekening van een vonnis op verzoek van een niet bestaande natuurlijke
persoon of rechtspersoon heeft geen rechtsgevolg, ook al is de betekening naar de
vorm niet nietig. (Artt. 32, 1°, en 860, eerste lid, Ger.W.)
15juni2000
1116
7. - Algemeen- Betekening- Vonnis- Vennootschap- Opslorping- Optreden in rechte - Gevolg.
De betekening van een vonnis ten verzoeke van een partij in een rechtspleging in
eerste aanleg, die na de uitspraak van het beroepen vonnis door een andere
vennootschap is opgeslorpt kan geen rechtsgevolg hebben; door die opslorping heeft
ze de mogelijkheid verloren zelfin rechte op te treden. (Artt. 32, 1°, en 860, eerste lid,
Ger.W.)
15juni2000
1116
8. - Algemeen- Betekening in het buitenland of aan de procureur des KoningsKennis van de woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats - Gevolg.
De betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings is ongedaan
indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfPlaats of de
gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in Belgie of, in voorkomend
geval, in het buitenland, kende. (Artt. 39 en 40, Ger.W.)
1342
12 september 2000
9. - Algemeen - Betekening- Begrip.
Onder betekening, in de zin van het Ger.W. moet worden verstaan de afgifte, bij
deurwaardersexploot, van een eensluidend afschrift van de akte die de gerechtsdeurwaarder moet betekenen. (Art. 32, 1°, Ger.W.)
26 oktober 2000
1659
10. - Algemeen - Strafzaken - Betekening aan de procureur des Konings Geldigheid.

-43De beslissing dat de aan de procureur des Konings gedane betekening van de
dagvaarding in strafzaken niet ongedaan is, is wettig wanneer de rechter op grond
van feitelijke gegevens oordeelt dat de procureur des Konings wegens de eigen
nalatigheid van de verdachte diens woon- ofverblijfplaats niet kende op het ogenblik
van de betekening van de dagvaarding. (Art. 40 Ger.W.)
13 december 2000
1976

EXPLOOT
11. - Exploot - Betekening bij ter post aangetekende brief- Geldigheid.
De betekening, aan een woon- ofverblijfplaats in het buitenland, door verzending
door de gerechtsdeurwaarder bij ter post aangetekende brief van een afschrift van de
akte is onregelmatig, wanneer degene aan wie de betekening wordt gedaan, ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente. (Art. 40, eerste lid,
Ger.W.)
12 januari 2000
88
12. - Exploot - Keuze van woonplaats - Voorwaarde voor betekening aan de
persoon.
Wanneer de geadresseerde van een betekening bij een lasthebber woonplaats heeft
gekozen, wordt enkel de afgifte van het afschrift van het exploot van betekening aan
de lasthebber persoonlijk als betekening aan de persoon geacht. (Art. 39, tweede lid,
Ger.W.)
18 januari 2000
127
13. - Exploot - Betekening op het politiecommissariaat - Tijdstip van de
betekening - Afgifte van het exploot.
In het geval van betekening op het politiecommissariaat, geschiedt de betekening
niet op de dag van de ontvangst van de betekeningsakte door de veroordeelde, maar
op de dag waarop het exploot op het politiecommissariaat is afgegeven. (Artt. 35 en
37, § 1, Ger.W.)
14 maart 2000
582
14. - Exploot- Strafzaken- Strafvordering- Verjaring- Stuiting- Politierechtbank - Dagvaarding om te verschijnen - Aangetekende brief
De betekening, bij een ter post aangetekende brief, van een dagvaarding om voor
de politierechtbank te verschijnen, is een daad van vervolging die de verjaring van de
strafvordering stuit. (Art. 21 V.T.Sv.; art. 40, eerste lid, Ger.W.)
15 maart 2000
587
15. - Exploot - Burgerlijke zaken - Algemeen - Betekening van vonnis aan
Belgische Staat - Rechtsgeldigheid - Voorwaarden.
De betekening van een vonnis aan de Belgische Staat op het kabinet van een
onbevoegd minister gebeurt niet rechtsgeldig. (Artt. 42, eerste lid, 1°, en 705 Ger.W.)
1000
29 mei 2000
16. - Exploot - Strafzaken - Dagvaarding - Vereiste vermeldingen.
Hoewel een dagvaarding met name de datum van de betekening moet vermelden,
verplicht geen enkele wettelijke bepaling de gerechtsdeurwaarder melding te maken
van het uur waarop hij die betekening heeft gedaan. (Art. 43, 1°, Ger.W.)
1438
27 september 2000
17. - Exploot- Strafzaken- Identiteit van de beklaagde- Dwaling- Gevolg.
Dwaling betreffende de identiteit van de beklaagde leidt tot nietigheid van het
exploot van betekening dat erdoor is aangetast, wanneer de gedaagde t.g.v. die
dwaling niet op de hoogte is gebracht van de tegen hem ingestelde vervolgingen. (Art.
43, 3°, Ger.W.)
15 november 2000
1802
18. - Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij
- Cassatieberoep - Vorm - Regelmatigheid der betekening - Gevolg.
Nude uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter beheerst
wordt door de regels van het strafprocesrecht, is het cassatieberoep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk wanneer het aan de partij tegen wie het is gericht, wordt

-44betekend overeenkomstig de bepalingen van art. 38, § 1, Ger.W., dat de betekeningen
in andere dan in strafzaken betreft. (Art. 38 Ger.W.)
1860
28 november 2000

GERECHTSBRIEF
19. - Gerechtsbrief- Niet verplichte gerechtsbrief- Cassatieberoep -Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde Begin.
De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil betreffende een in art. 580,
1o, Ger.W. genoemde zaak, begint te lopen bij de betekening van de bestreden
beslissing en niet vanaf de kennisgeving van die beslissing per gerechtsbrief aan de
partijen. (Artt. 580, 1°, 704, eerste lid, 792, tweede en derde lid, en 1073, eerste lid,
Ger.W.)
8 mei 2000
865
20. - Gerechtsbrief - Burgerlijke zaken - Kennisgeving - Verzoekschrift in
hager beroep - Artikel 46 Ge1: W - Woonplaats van geadresseerde.
Wanneer een eiser in de loop van de rechtspleging van woonplaats is veranderd
zonder de griffie en de tegenpartij daarvan op de hoogte te brengen, is de kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep aan het adres dat in de processtukken is
opgegeven regelmatig. (Art. 46, § 2, Ger.W.)
9juni2000
1073
21. - Gerechtsbrief- Burgerlijke zaken - Oproeping - Artikel 751 Ger. W Verwittiging - Woonplaats van geadresseerde.
Om te voldoen aan het bepaalde in art. 751, § 1, Ger.W., is in hoger beroep vereist
dat de verwittiging van de plaats, het uur en de dag waarop het vonnis of arrest, dat
geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, zal worden gevorderd, door de griffier
bij gerechtsbrief wordt afgegeven aan de woonplaats van de geadresseerde zoals zij
in de processtukken is opgegeven. (Art. 751, § 1, tweede lid, Ger.W.)
9~~2~

w~

IN HET BUITENLAND
22. - In het buitenland - Betekening van hager beroep van O.M. - Beklaagde
met woonplaats in Polen - Betekening aan de procureur des Konings - Geldigheid.
Een betekening aan de procureur des Konings van het hoger beroep van het O.M.
bij het gerecht dat van het beroep kennis moet nemen in het geval van een beklaagde
met woonplaats in Polen is noch met toepassing van art. 40, eerste lid, Ger.W., noch
met toepassing van het Belgisch-Pools rechtshulpverdrag rechtsgeldig. (Art. 205 Sv.,
40, eerste lid, Ger.W., 16 en 23 Belgisch-Pools rechtshulopverdrag van 13 mei 1931.)
193
25 januari 2000
23. - In het buitenland -Arrest van buitenvervolgingstelling- Cassatieberoep
van de burgerlijke partij - Betekening aan de in Frankrijk wonende verdachte Modaliteiten - Bewijs.
De betekening, aan een in Frankrijk wonende verweerder, van het cassatieberoep
dat de burgerlijke partij heeft ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarin beslist wordt om de verdachte buiten vervolging te
stellen, moet worden verricht op de wijze bepaald in art. 40, eerste lid, Ger.W.; het
bewijs van de regelmatigheid van die betekening volgt uit de neerlegging, op de
griffie van het Hof, van het postontvangstbewijs dat bij het exploot van betekening
gevoegd werd. (Art. 40, eerste lid, Ger.W.)
1016
31 mei 2000

BETICHTING VAN VALSHEID
Valse akte - Herstel - Grenzen.
De rechter kan het herstel van een valse akte beperken tot de van valsheid betichte
vermeldingen. (Art. 463 Sv.)
13 december 2000
1982
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BEVOEGDHEID EN AANLEG
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Aanleg
Bevoegdheid
Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke)
Plaatselijke bevoegdheid
Geschil inzake bevoegdheid
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN

Bevoegdheid
Geschil inzake bevoegdheid
Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)
BELASTINGZAKEN

Inkomstenbelastingen

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Bevoegdheid - Wet - Uitlegging- Arbitragehof- Rechtbanken.
De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd, worden in de regel door de
rechter en niet door het Arbitragehof uitgelegd. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) (Impliciet.)
865
8 mei 2000

BURGERLIJKE ZAKEN
AANLEG

2. - Burgerlijke zaken - Aanleg - Waarde van het geschil - Gebrek aan
grondslagen - Begrip.
·
Wanneer een provisioneel bedrag als schadevergoeding wordt gevorderd, en tevens
een onderzoeksmaatregel om het bedrag van de schade te bepalen, ontbreekt de
grondslag om de waarde van de vordering te bepalen; het vonnis dat over een
dergelijke eis uitspraak doet, is vatbaar voor hoger beroep. (Art. 619 Ger.W.)
1182
22 juni 2000
BEVOEGDHEID

Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke)
3. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele.
Persoonlijke) - Voorzitter van de rechtbank - Kart geding - Vreemdeling Vluchteling- Rechten van de Mens- Verdrag Rechten van de Mens- Voorwaarden.
De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. staan er niet aan in de weg dat de bevoegdheid van
de rechter in kort geding wordt uitgesloten, als hij niet vaststelt dat de vreemdeling,
kandidaat-vluchteling, die op hem een beroep doet, enig gevaar loopt voor zijn leven,
fysieke integriteit ofvrijheid. (Artt. 6.1 en 13 E.VR.M., 584 Ger.W. en 63, tweede lid,
Vreemdelingenwet.)
596
16 maart 2000
4. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele,
Persoonlijke) - Vrederechter - Bescherming van het loon van werknemer Overdracht van loon - Bekrachtiging - Verzet - Gecedeerde schuldenaar Werkgever niet in geding - Gevolg.
De vrederechter dient, zonder de grenzen van art. 31 Loonbeschermingswet te
overschrijden, in laatste aanleg uitspraak te doen over alle voor hem opgeworpen
betwistingen betreffende de vorm en de grond van de overdracht en van de
schuldvordering; hij moet uitspraak doen ook al is de werkgever, gecedeerde
schuldenaar, niet in de zaak betrokken. (Art. 31, Wet Bescherming Loon.)
804
17 april 2000

-465. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele.
Persoonlijke) - Vonnis van de vrederechters - Partijen - Kooplieden - Geschil Handelshuur - Verplichtingen - Appelrechter- Vaststelling.
Een geschil tussen kooplieden over de verplichtingen die voortvloeien uit hun
handelshuurovereenkomst, behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel als appelrechter. (Artt. 9, 577, tweede lid, en 591, 11°, Ger.W.)
7 september 2000
1324
6. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele.
Persoonlijke) - Werhloosheidsgeschil - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Vordering in rechte - Bevoegdheidsdelegatie - Bevoegd rechtscollege.
De wetgever heeft in artikel10, achtste lid, wet 25 april1963 de zinsnede "voor de
administratieve rechtcolleges" niet stilzwijgend gewijzigd of opgeheven in zoverre
het de delegatiebevoegdheid regelt in geschillen omtrent de rechten ontstaan uit een
regeling van sociale zekerheid; de vermelding "voor de administratieve rechtscolleges" is te verenigen met de wetswijzigingen inzake de bevoegde rechtsinstanties in
geschillen omtrent sociale aangelegenheden in het algemeen en inzake werkloosheidsgeschillen in het bijzonder. (Art. 10, achtste lid, wet 25 april1963; artt. 579 tot en met
583 Ger.W.; art. 580, Pen 2°, Ger.W.; art. 7, § 11, besluitwet 28 dec. 1944, zoals van
toepassing sinds zijn toevoeging bij art. 3 en 63, § 2, wet 10 okt. 1967.)
18 september 2000
1382
7. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele.
Persoonlijke) - Beslagrechter - Dwangsom - Tenuitvoerlegging- Voorwaarden Bewijslast - Onderzoelr,smaatregel.
Het bewijs dat de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn, moet weliswaar
worden geleverd door de partij die de tenuitvoerlegging van de dwangsom vordert,
maar geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de beslagrechter, als hij de
door die partij gevorderde onderzoeksmaatregel beveelt, de op voornoemde partij
rustende bewijslast omkeert. (Art. 1315 B.W.; artt. 870, 871, 877, 1042, 1385quater
en 1498 Ger.W.)
25 september 2000
1424
8. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele.
Persoonlijke) - Arbeidsgerechten - Geschillen - Mindervaliden - Tegemoetkomingen.
Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, die toegekend worden op aanvraag bij en beslissing van de
minister, kunnen de arbeidsgerechten kennis nemen van aanspraken gegrond op
feiten die zich na de beslissing hebben voorgedaan zoals een wijziging van de
gezondheidstoestand van de mindervalide. (Art. 582, 1°, Ger.W., art. 8, 1°, en 19 wet
27 feb. 1987 betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
30 oktober 2000
1686
9. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele.
Persoonlijke) - Beslagrechter - Beuoegdheid - Beslissing over de rechten der
partijen- Schuld m.b.t. achterstallig onderhoudsgeld.
De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over een geschil betreffende
de rechten van de partijen dat wel verband houdt met de tenuitvoerlegging, maar dat
niet gaat over de rechtmatigheid of de regelmatigheid ervan; het geschil over de
vraag of de partij die veroordeeld is bij het vonnis dat aanleiding heeft gegeven tot het
beslag, achterstallig onderhoudsgeld verschuldigd is, gaat niet over de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het beslag. (Artt. 1395 en 1494 Ger.W.)
9 november 2000
1753
10. - Burgerlijke zaken- Bevoegdheid- Volstrekte bevoegdheid (Materiele)Verzekeringsvergoeding wegens tijdelijke werkonbekwaamheid - Ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing - Vordering door de verzekerde jegens de verzekeringsmaatschappij- Gevorderd be drag dat 75.000 frank niet te boven gaat- Bevoegdheid.
De hoofdvordering vanwege de verzekerde, dewelke ertoe strekt de verzekeringsmaatschappij te horen veroordelen tot het betalen van het bedrag dat zij ten onrechte
als bedrijfsvoorheffing op de uitgekeerde verzekeringsvergoeding heeft ingehouden,
en vervolgens aan de fiscus heeft overgemaakt, heeft tot voorwerp de betaling van
hetgeen de verzekeringsmaatschappij op grond van de polis verschuldigd is en betreft

-47geen fiscaal geschil zodat de vrederechter bevoegd is om er kennis van te nemen en
zich dienvolgens uit te spreken over de al of niet belastbaarheid van de kwestieuze
vergoeding. (Artt. 2, 590 en 603, 1 o, Ger.W.)
10 november 2000
1762
Plaatselijke bevoegdheid
11. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Europese
Unie - Executieverdrag - Gelijkwaardige verbintenissen - Zelfde overeenkomst.
In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst
voortvloeiende verbnitenissen berust, is niet een rechter bevoegd om kennis te
nemen van de gehele vordering, wanneer volgens de collisieregels van de Staat van
die rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere in een andere
verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd. (Art. 5, sub 1, Executieverdrag van
27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de E.G. betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
98
13 januari 2000
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID

12. - Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Hof van Cassatie Verwijzing na cassatie - Rechter op verwijzing - Vaststelling.
Buiten het geval waarin het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van
de Rechterlijke Macht behoort, verwijst elke beslissing inzake bevoegdheid in
voorkomend geval de zaak naar de bevoegde rechter die zij aanwijst; die bepaling is
evenwel niet van toepassing op het Hofvan Cassatie, wanneer het, wegens schending
van een bevoegdheidsregel, een beslissing van een ander rechtscollege dan de
arrondissementsrechtbank vernietigt. (Artt. 660, eerste lid, en 1110 Ger.W.) (Impliciet.)
1324
7 september 2000
SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)

13. - Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Mindervalide
- Sociale en fiscale voordelen - Afleveren van een medisch attest - Geschil over
subjectief recht - Kosten. 3
De instelling die belast is met het toepassen van de wetten en verordeningen
bedoeld in artikel 580, 2°, Ger.W. wordt in de kosten veroordeeld als het geschil een
vordering tot het afleveren van een medisch attest met betrekking tot de graad van
invaliditeit van een partij tot voorwerp heeft, zoals vereist om sociale en fiscale
voordelen te verkrijgen als vrijstelling van radio- en T.V-taks en vrijstelling van
taksen op autovoertuigen (BTW, verkeer en inschrijving); een dergelijke vordering
heeft een subjectief recht tot voorwerp waarvan de beslechting tot de bevoegdheid
van de rechtbanken behoort. (Artt. 144 Gw.; art. 1017, eerste en tweede lid, Ger.W.)
24 november 2000
1843

STRAFZAKEN
BEVOEGDHEID

14. - Strafzaken- Bevoegdheid- Belgische militaire rechtscolleges- Personen
verbonden aan een onderdeel van het Zeger - Personen gemachtigd om een troepenkorps te volgen- Grondwet (1994)- Artikelen 10 en 11- Schending.
Art. 10bis VT.Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de
personen die in welke hoedanigheid oak verbonden zijn aan een onderdeel van het
leger dat zich op buitenlands grondgebied bevindt, of die gemachtigd zijn om een
troepenkorps dat van dit leger deel uitmaakt, te volgen, en die enig misdrijf hebben
gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie kunnen worden
vervolgd; ook art. 19, tweede lid, Mil. Sv., schendt de art. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre
het bepaalt dat de voormelde personen, buiten de tijd van oorlog, geoordeeld worden

-48door de militaire rechtscolleges voor alle door hen in het buitenlands gebied
gepleegde misdrijven. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 10bis, V.T.Sv.; art. 19, tweede lid,
Mil.Sv.)
19 januari 2000
135
15. - Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Misdrijf- Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
De Belgische strafgerechten zijn bevoegd om een misdrijf te bestraffen waarvan
een van de constitutieve bestanddelen op het Belgisch grondgebied heeft plaatsgegrepen. (Art. 3 Sw.)
14 november 2000
1785
16. - Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Oplichting - Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
Inzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats van de
bedrieglijke handelingen of van de materiele buitenbezitstelling van de benadeelde
de bevoegdheid van de Belgische strafrechter. (Artt. 3 en 496 Sw.)
14 november 2000
1785
17. - Strafzaken- Bevoegdheid- Vonnisgerecht- Aanhangigmaking- Afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen - Onregelmatige correctionalisering - Gerecht
bevoegd voor bepaalde feiten en niet voor de andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak - Gevolg.
Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen verschillende
verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, enerzijds wegens als
misdaad omschreven feiten waarvan er een niet regelmatig gecorrectionaliseerd
werd en, anderzijds, wegens feiten waarvoor de rechtbank bevoegd was, en de rechter
zich voor het geheel onbevoegd verklaart wegens het bestaan van samenhang,
vernietigt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de door de
onregelmatige correctionalisering aangetaste beschikking van de raadkamer, alsook
de beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd heeft verklaard ten aanzien van de
misdrijven waarvan hij regelmatig kennis kon nemen.
14 november 2000
1795
18. - Strafzaken- Bevoegdheid- Vonnisgerecht- Aanhangigmaking- Afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen- Gerecht bevoegd voor bepaalde feiten en niet voor
de andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak - Wettigheid.
Wanneer een vonnisgerecht zelf vaststelt dat door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten zijn aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet
wettig werden voorgelegd, kan het zelf niet voor de eerste maal wijzen op het bestaan
van samenhang tussen deze feiten en kan het zich niet wettig onbevoegd verklaren
voor de gehele zaak.
1795
14 november 2000
19. - Strafzaken- Bevoegdheid- Beschikking tot verwijzing- Niet correctionaliseerbare misdaad - Omschrijving - Onderzoek - Gevolg.
Wanneer de correctionele rechtbank, volgens de bewoordingen van de voorlopige
omschrijving in de beschikking tot verwijzing, kennis moet nemen van een misdaad
die niet kan worden gecorrectionaliseerd, dient ze zich onbevoegd te verklaren zonder
de juiste omschrijving van de feiten te kunnen onderzoeken. (Artt. 159 en 191 Sv.)
13 december 2000
1977
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID

20. - Strafzaken - Geschillen inzake bevoegdheid - Begrip.
Het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing ingesteld wordt tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling, die de verdachte naar het hof van assisen
verwijst en aan de feiten een omschrijving geeft die laatstgenoemde betwistte, is niet
ontvankelijk, aangezien dat arrest geen uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 539 Sv. (Artt. 416, tweede lid,
en 539 Sv.)
13 december 2000
1981

-49BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)

21. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)- Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis WA.M. -wet - Bevoegdheid.
De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de
burgerlijke vorderingen die op een strafVordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om
kennis te nemen van de vordering van de slachtoffers en rechthebbenden gesteund op
artikel 29bis W.A.M.-wet. (Art. 29bis W.A.M.-wet; art. 138 Sv.; art. 601bis Ger.W.)
660
28 maart 2000

BELASTINGZAKEN
INKOMSTENBELASTINGEN

22. - Belastingzaken- Inkomstenbelastingen- Verzekeringsvergoeding wegens
tijdelijke werkonbekwaamheid - Ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing Vordering door de verzekerde jegens de verzekeringsmaatschappij - Gevorderd
bedrag dat 75.000 frank niet te boven gaat- Bevoegdheid.
De hoofdvordering vanwege de verzekerde, dewelke ertoe strekt de verzekeringsmaatschappij te horen veroordelen tot het betalen van het bedrag dat zij ten onrechte
als bedrijfsvoorheffing op de uitgekeerde verzekeringsvergoeding heeft ingehouden,
en vervolgens aan de fiscus heeft overgemaakt, heeft tot voorwerp de betaling van
hetgeen de verzekeringsmaatschappij op grond van de polis verschuldigd is en betreft
geen fiscaal geschil zodat de vrederechter bevoegd is om er kennis van te nemen en
zich dienvolgens uit te spreken over de al of niet belastbaarheid van de kwestieuze
vergoeding. (Artt. 2, 590 en 603, 1°, Ger.W.)
1762
10 november 2000

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN

Bewijslast. Beoordelingsvrijheid
Geschriften
Bewijskracht
Vermoedens
Bekentenis
Bewijsvoering
STRAFZAKEN

Algemeen
Bewijslast. Beoordelingsvrijheid
Geschriften
Wettelijke bewijswaarde
Bewijskracht
Allerlei
Getuigen
Vermoedens
Bekentenis
Bewijsvoering
Allerlei
BELASTINGZAKEN

Algemeen
Bewijslast. Beoordelingsvrijheid

BURGERLIJKE ZAKEN
BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID

1. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Pacht - Opzegging
- Persoonlijke exploitatie.
Het vonnis, dat beslist dat de door de verpachter wegens persoonlijke exploitatie
gedane opzegging geldig is, is niet regelmatig met redenen omkleed noch naar recht

-50verantwoord, wanneer het in het ongewisse laat of uit de gegevens van het
deskundigenonderzoek die het vermeldt, met zekerheid blijkt dat de landbouwexploitatie het overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal zijn, dan wel ofze dat alleen maar waarschijnlijk maken. (Art. 149 Gw.; art.
12.6, tweede lid, Pachtwet.)
14 januari 2000
109
2. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst - Oorzakelijk verband.
In burgerlijke zaken dient de partij die een vordering heeft ingesteld wegens een
misdrijf, het bewijs te leveren van de bestanddelen van dat misdrijf. (Art. 1315 B.W.)
21januari2000
174
3. - Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- LandverzekeringVerzekerde - Recht op betaling.
De verzekerde die zich t.a.v. zijn verzekeraar beroept op het recht op een betaling,
moet niet alleen het bewijs leveren van de schade en van de gebeurtenis die aan de
basis ervan lag, maar moet ook bewijzen dat het ingetreden risico in het contract was
overeengekomen en daarin niet uitgesloten was. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
484
25 februari 2000
4. - Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Dwangsom- Tenuitvoerlegging- Voorwaarden - Beslagrechter- Onderzoeksmaatregel.
Ret bewijs dat de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn, moet weliswaar
worden geleverd door de partij die de tenuitvoerlegging van de dwangsom vordert,
maar geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de beslagrechter, als hij de
door die partij gevorderde onderzoeksmaatregel beveelt, de op voornoemde partij
rustende bewijslast omkeert. (Art. 1315 B.W.; artt. 870, 871, 877, 1042, 1385quater
en 1498 Ger.W.)
25 september 2000
1424
5. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Verweerder voert het bestaan van een lening aan - Bewijs niet geleverd - Gevolg.
Wanneer de rechter vaststelt dat het bewijs van de door verweerder aangevoerde
lening niet geleverd is, keert hij de bewijslast niet om ten voordele van eiser. (Art.
1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
12 oktober 2000
1579
GESCHRIFTEN

Bewijskracht
6. - Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning.
Het afleiden van een rechtsgevolg uit de inhoud van een arbeidsovereenkomst kan
op zichzelf geen miskenning van de bewijskracht van die akte opleveren ook al zou
die gevolgtrekking verkeerd zijn. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
693
3 april 2000
7. - Burgerlijke zaken- Geschriften- Bewijskracht- Miskenning van bewijskracht - Interpretatie door de beslagrechter van een arrest dat de beklaagde
veroordeelt onder verbeurte van een dwangsom- Geen uitlegging die miskenning van
de bewijskracht kan opleveren .
De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de
beklaagde veroordeeld wordt tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen de
twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak onder verbeurte van een dwangsom per
dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de betekening van dat arrest, geeft geen
uitlegging van dat arrest maar beslist op grond van rechtsregels dat het bevel tot
betalen slechts werking kon hebben vanaf de betekening van het arrest. (Art.
1385bis, derde en vierde lid, Ger.W. en art. 1.3 en 1.4 Eenvormige Beneluxwet
betreffende de dwangsom.)
16 juni 2000
1128
8. - Burgerlijke zaken- Geschriften - Bewijskracht - Miskenning van bewijskracht - Interpretatie door de beslagrechter van een arrest dat de beklaagde

-51veroordeelt onder verbeurte van een dwangsom- Geen uitlegging die miskenning van
de bewijskracht kan opleveren.
De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de
beklaagde veroordeeld wordt tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen het
jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak, onder
verbeurte van een dwangsom per dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de
betekening van dat arrest, geeft geen uitlegging van dat arrest maar beslist op grond
van rechtsregels dat het bevel tot betalen slechts werking kon hebben vanaf de
betekening van het arrest. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Ger.W. en art. 1.3 en 1.4
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
1133
16 juni 2000
9. - Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning - Begrip.
De bewijskrcht 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.)
25 september 2000
1424
10. - Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Begrip - Uitlegging.
Het middel dat het arrest niet verwijt te beslissen dat de akten een bewering
inhouden die daarin niet voorkomt of die daarin wel voorkomt maar het arrest enkel
verwijt dat het die akten uitlegt op een wijze die het in strijd acht met de uitlegging
die het voorstelt, bevat geen griefbetreffende de miskenning van de bewijskracht van
de akten en is derhalve niet ontvankelijk. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
19 oktober 2000
1615

11. - Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Begrip - Uitlegging.
Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de akten een
verklaring bevatten die er niet in staat of dat zij geen verklaring bevatten die er wel
in staat, maar het arrest aileen verwijt dat het aan die akten een uitlegging geeft die
het strijdig acht met de uitleg die het voorstelt, voert het niet de miskenning aan van
de bewijskracht van de akten en is het derhalve niet ontvankelijk. (Artt. 1319, 1320,
1322 B.W.)
26 oktober 2000
1652
12. - Burgerlijke Zaken - Geschriften - Bewijskracht.
De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die van die akte
een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is. (Artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.)
9 november 2000
17 54
VERMOEDENS

13. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Pacht - Opzegging - Persoonlijke
exploitatie - Betwisting.
De door een partij in haar eigen zaak afgelegde verklaringen zijn loutere beweringen waarop de rechter zijn beslissing niet kan gronden, als zij niet door andere
gegevens of enig vermoeden zijn gestaafd. (Art. 12.6, tweede lid, Pachtwet.)
109
14 januari 2000
14. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Zaken van koophandel - Aannemingswerken - Factuur - Aanneming - Feitelijk vermoeden.
De rechter kan inzake handelsverrichtingen zoals aannemingswerken uit de
aanneming van de factuur een feitelijk vermoeden putten en er het bewijs in vinden
dat de schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met de in de factuur vermelde
verbintenis; dit is eveneens het geval wanneer de aangenomen factuur is gestuurd in
uitvoering van een schriftelijke overeenkomst, maar daarvan afwijkende verbintenissen inhoudt. (Art. 25 W.Kh.)
27 januari 2000
226
15. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Verkeersongeval - Verzekering- Uitsluitingsgronden- Verzwaring van het risico- Beoordeling
door de rechte1:

-52De rechter die een geheel van feiten vaststelt en vervolgens beoordeelt of het
gedrag van een partij in die omstandigheden een van de in de verzekeringsovereenkomst bedoelde uitsluitingsgronden uitmaakt en of dat gedrag een grove fout
oplevert die gelijkgesteld kan worden met een opzettelijk feit, leidt geen gevolgtrekkingen af uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit en grondt zijn
beslissing dus niet op een feitelijk vermoeden. (Artt. 1349 en 1353 B.W.)
23juni2000
1188
16. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Sociale verkiezingen - Juridische entiteiten - Technische bedrijfseenheid
- Wettelijk vermoeden - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid.
Ret vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten werd ingesteld ten gunste van de eiser in het geding en niet uitsluitend voor de werknemers of
de werknemersorganisaties; wanneer de werkgever zelf een beroep doet op het
wettelijk vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten moeten de
werknemers of de werknemersorganisaties het tegenbewijs aanbrengen om het
vermoeden te weerleggen. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948, zoals
vervangen bij art. 6, 2°, wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996, Welzijn van
werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij art. 16 wet 5 maart
1999.)
1854
27 november 2000
17. - Bugerlijke zaken- Vermoedens- Ondernemingsraad en veiligheidscomite
- Sociale verkiezingen - Juridische entiteiten - Technische bedrijfseenheid Wettelijk vermoeden - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid.
De rechter mag, bij het beoordelen van het bewijs van het bestaan van elementen
die wijzen op een sociale samenhang tussen de juridische entiteiten, rekening houden
met alle regelmatig voorgebrachte gegevens waarvan hij vaststelt dat ze dienstig
zijn. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948, zoals vervangen bij art. 6,
2°, wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996, Welzijn van werknemers bij de
uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij art. 16 wet 5 maart 1999.)
27 november 2000
1854
BEKENTENIS

18. - Burgerlijke Zaken- Bekentenis- Zaken- Wet- Verbod te beschikkenVerbod een dading aan te gaan.
De bekentenis, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, kan niet slaan op
zaken waarover de wet niet toestaat te beschikken en een dading aan te gaan. (Art.
1354 B.W.)
1774
13 november 2000
BEWIJSVOERING

19. - Burgerlijke zaken - Bewijsvoering - Bedrog.
Bedrog wordt niet vermoed en moet bewezen worden; dat bewijs kan geleverd
worden door alle middelen van recht. (Art. 1116, tweede lid, B.W.)
4 78
25 februari 2000

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

20. - Strafzaken - Algemeen - Drugs - Bewijsmiddel.
De wet betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor om het bestaan van de daarin of in de uitvoeringsbesluiten van die wet
omschreven misdrijven vast te stellen. (Art. 7 wet 24 feb. 1921.)
20 december 2000
2057
BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID

21. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Begrip - Innerlijke
overtuiging - Bekentenis - Vermoedens - Verklaringen van een medebeklaagde.

-53Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt
de bodemrechter de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt
en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren; het staat hem o.m.
vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen maar wel aan andere, om een
bekentenis te splitsen volgens zijn innerlijke overtuiging, om de draagwijdte van de
door een medebeklaagde afgelegde verklaring te beoordelen en om acht te slaan op
het geheel van de hem voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens
van schuld schijnen op te leveren, zelfs als andere gegevens in de zaak op het
tegendeel wijzen. (Artt. 312 en 342 Sv.)
5 januari 2000
16
22. - Strafzaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Motivering- Recht van
verdediging - Zwijgrecht - Miskenning - Begrip.
Miskenning van het recht van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, kan
niet worden afgeleid uit de omstandigheid aileen dat de bodemrechter, na de ten laste
van de beklaagde ingewonnen bewijzen te hebben opgesomd, enerzijds, erop wijst dat
die beklaagde systematisch weigert de nodige inlichtingen te verstrekken, en,
anderzijds, beslist dat het geheel van die gegevens de overtuiging staven dat de
telastlegging bewezen is.
5 april 2000
716
23. - Strafzaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Wegverkeer- Plaats van
vaststelling - Lokalisatie van het misdrijf
lnzake verkeersovertredingen belet niets de strafrechter ook bewijswaarde te
hechten aan feitelijke gegevens die door de verbalisanten niet persoonlijk werden
vastgesteld, om hieruit het misdrijf op een andere plaats dan de plaats van de
vaststeiling te lokaliseren. (Art. 62 Wegverkeerswet.)
1044
6 juni 2000
24. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid Strafvordering - Persoonlijke kennis van de rechter - Algemeen bekend feit Begrip.
De rechter die oordeelt dat het van algemene bekendheid is dat er draagbare
telefoons in de strafinrichtingen rondgaan, steunt niet op zijn persoonlijke kennis,
maar op algemeen bekende omstandigheden.
25 oktober 2000
1648
25. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid Geen bijzonder bewijsmiddel - Gevolg.
Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de hem
regelmatig overgelegde gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de
partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren. (Artt. 312 en 342 Sv.)
2057
20 december 2000
GESCHRIFTEN

Wettelijke bewijswaarde
26. - Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Proces-verbaal van de
ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters - Geen voeging bij de
dagvaarding.
De bij art. 133 Bosw. voorgeschreven voeging van de dagvaarding bij het procesverbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters, is aileen vereist
wanneer de vervolgende partij haar rechtsvordering erop grondt; de vervolgende
partij die dat vormvereiste niet naleeft, verliest aileen het recht om zich te beroepen
op de bijzondere wettelijke bewijswaarde van dergelijke processen-verbaal, die
gelden als bewijs zolang ze niet van valsheid zijn beticht, maar belet niet dat zij als
gewone inlichtingen kunnen gelden. (Artt. 133, 136, 137 en 138 Boswetboek.)
439
16 februari 2000
Bewijskracht
27. - Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht -Dossier- Inventaris van de
stukken - Verschrijving - Recht van verdediging - Gevolg.

-54De strafrechter die, door een verschrijving, aan een stuk een nummer toekent dat
in de inventaris van het strafdossier niet vermeld staat, miskent noch de bewijskracht van die akte noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
wanneer dat stuk, zelfs onder een andere verwijzing, in het dossier geklasseerd en
ge'invantariseerd werd, en de partijen daarover vrij tegenspraak hebben kunnen
voeren. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
5 januari 2000
16
Allerlei
28. - Strafzaken - Geschriften - Allerlei - Proces-verbaal - Internationale
ambtelijke opdracht- Getuige- Spontane verklaring- Nietigheid- Voorwaarden
- Gewone inlichting.
Het proces-verbaal dat een speurder bij zijn terugkeer in Belgie heeft opgemaakt
en waarin hij de gegevens vermeldt die voor het onderzoek nuttig blijken en die hem
door een getuige spontaan zijn toevertrouwd, terwijl hij zich in het buitenland
bevond voor een ambtelijke opdracht, is niet door nietigheid aangetast, aangezien die
gegevens als gewone inlichtingen gelden.
144
19 januari 2000
GETUIGEN

29. - Strafzaken - Getuigen - Verhoor van een getuige - Noodzaak of nut Bodemrechter - Onaantastbare beoordeling.
Onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht van verdediging, beo0rdeelt
de bodemrechter in feite of er een aanvullend onderzoek moet worden verricht en,
inzonderheid, of er een getuige ten gunste moet worden verhoord om tot zijn
overtuiging te komen. (Artt. 153 en 190 Sv.)
5 januari 2000
16
30. - Strafzaken- Getuigen- Ondervraging onder eed- Verhoor van beklaagde.
De beklaagde kan niet onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak worden
ondervraagd, zelfs niet op eigen verzoek.
20 juni 2000
1155
31. - Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Inlichtingen verstrekt aan
politieambtenaar - Bewijswaarde.
In zoverre inlichtingen verstrekt aan een politieambtenaar door een anoniem
gebleven getuige niet als bewijsmiddel van doorslaggevend belang mogen worden
aangewend bij de vorming van de innerlijke overtuiging van de rechter, kan evenwel
geen schending van art. 6 E.V.R.M., noch miskenning van het recht van verdediging
worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging heeft gegrond,
niet alleen op verklaringen van anoniem gebleven getuigen, maar bovendien op de
overige hem regelmatig overgelegde bewijsgegevens waarvan hij de bewijswaarde
beoordeelt, zoals de verklaringen van een medebeklaagde en van wel met naam
gekende getuigen, de eigen uitleg van de beklaagde en de objectieve en materiele
feitelijke gegevens eigen aan de zaak.
27juni2000
1204
32. - Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige - Bewijswaarde.
Uit de omstandigheid alleen dat een arrest verwijst naar een anonieme getuigenis
waarin het uiterlijk van beklaagde in algemene bewoordingen wordt omschreven en
op grand waarvan, samen met een geheel van precieze feitelijke gegevens, die
verdachte ge'identificeerd en zijn schuld bewezen kan worden, kan niet worden
afgeleid dat voornoemd getuigenis in de beoordeling van de appelrechters een
doorslaggevende rol heeft gespeeld en 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.)
28juni2000
1217
33. - Strafzaken - Getuigen - Getuigen a decharge - Beoordeling door rechter
van gevraagd getuigenverhoor.
Zo art. 6, lid 3, d, E.V.R.M. het recht van de beklaagde waarborgt om getuigen a
decharge op te roepen, verhindert die bepaling niet dat de rechter de pertinentie van

-55een gevraagd getuigenverhoor beoordeelt en die vraag afwijst mits hij het recht van
de partijen om een zodanig bewijs te leveren, niet miskent. (Art. 6, lid 3, d, E.V.R.M.)
3 oktober 2000
1470
VERMOEDENS

34. - Strafzaken - Vermoedens - Toepasselijke wetsbepalingen.
De artt. 1349 en 1353 betreffende de vermoedens zijn niet van toepassing in
strafzaken. (Artt. 1349 en 1353 B.W.)
25 oktober 2000
1648
35. - Strafzaken - Vermoedens - Feitelijke vermoedens - Onaantastbare
beoordeling - Grenzen - Toezicht door het Hof
Hoewel de rechter het bestaan van de feiten waarop hij zijn beslissing grondt, op
onaantastbare wijze vaststelt en hoewel de gevolgen die hij als vermoeden daaruit
afleidt, door de wet aan het oordeel en aan het beleid van de rechter overgelaten
worden, gaat het Hof niettemin na of hij het rechtsbegrip "feitelijk vermoeden" niet
heeft miskend of verdraaid, en of hij, m.n., aan de aldus vastgestelde feiten geen
gevolgen heeft verbonden die daarmee in geen enkel verband staan of die op grand
daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord; dat begrip wordt miskend door het
vonnis dat uit de vaststelling alleen dat de verzekeringspolis door een bepaald
persoon is ondertekend, afleidt dat het verzekerde voertuig aan zijn zoon toebehoorde. (Artt. 1349 en 1353 B.W.)
2056
20 december 2000
BEKENTENIS

36. - Strafzaken - Bekentenis - Splitsbaarheid.
Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt
de bodemrechter de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt
en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren; het staat hem o.m.
vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen maar wel aan andere, om een
bekentenis te splitsen volgens zijn innerlijke overtuiging, om de draagwijdte van de
door een medebeklaagde afgelegde verklaring te beoordelen en om acht te slaan op
het geheel van de hem voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens
van schuld schijnen op te leveren, zelfs als andere gegevens in de zaak op het
tegendeel wijzen. (Artt. 312 en 342 Sv.)
5 januari 2000
16
37. - Strafzaken - Bekentenis - Intrekking - Beoordeling door de bodemrechter.
Miskenning van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de bodemrechter steunt op de bekentenissen van de
beklaagde om te beslissen dat hun laattijdige intrekking niet geloofwaardig is. (Art.
6.2 E.V.R.M.)
24 mei 2000
978
BEWIJSVOERING

38. - Strafzaken- Bewijsvoering- Faillissement- Vernietiging van faillissementsvonnis - Geuolg - Bewijs nuttig voor strafvordering.
De vernietiging van een faillissementsvonnis betreft alleen de afhandeling van het
faillissement en heeft geen betrekking op de inzameling en overlegging van bewijselementen nuttig voor de strafVordering, waaronder de elementen overgemaakt door
de curator, zodat de regelmatigheid van deze bewijslevering door de vermelde
vernietiging niet wordt aangetast.
16 mei 2000
914
39. - Strafzaken - Bewijsvoering - In het buitenland verkregen bewijs Toetsing.
Met het oog op de toetsing van de regelmatigheid van een in het buitenland
verkregen bewijs, is het niet vereist dat de Belgische strafrechter van het dossier van
het vreemd gerechtelijk onderzoek kennisneemt.
23 mei 2000
968

-5640. - Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoonbewaking in het buitenland.
De regelmatigheid van een in het buitenland uitgevoerde telefoonbewaking wordt
door de Belgische strafrechter beoordeeld op grond van de wijze waarop dit onderzoek
in het vreemd land is geschied en door het gerecht aldaar wordt beoordeeld.
968
23 mei 2000
41. - Strafzaken - Bewijsvoering - Verkeer - Snelheid - Bewijs middels
tachograafschijf
Geen wetsbepaling verbiedt de strafrechter de snelheid van een voertuig af te
leiden uit een tachograafschijf. (Art. 11.3, 2°, Wegverkeersregelement.)
6juni2000
1044
42. - Strafzaken - Bewijsvoering - Verkeer - Overtredingen - Bewijs middels
tachograafschijf- Gelijkheid inzake bewijs.
Het feit dat bepaalde voertuigen moeten uitgerust zijn met een tachograafschijf en
andere niet, impliceert geen ongelijkheid inzake het bewijs van overtredingen.
6juni2000
1044
43. - Strafzaken - Bewijsvoering - Alcoholintoxicatie - Bloedproef - Wijze
van uitvoering -Analyse - Uitslag - Bewijswaarde - Voorwaarde.
Wanneer de op vordering van een gerechtelijke overheid met het oog op het bepalen
van het alcoholgehalte verrichte bloedafname niet is geschied op de in de vigerende
reglementsbepalingen bepaalde wijze, heeft de analyse van het aldus afgenomen
bloed geen wettelijke bewijswaarde. (Art. 34, § 2, 1°, Wegverkeerswet; art. 3. K.B. 10
juni 1959.)
20 december 2000
2050
ALLERLEI

44. - Strafzaken - Allerlei - Bevel tot aanhouding - Betekening - Vergeten of
onjuiste vermeldingen.
Het aanhoudingsbevel moet, in de regel, weliswaar de vermeldingen bevatten aan
de hand waarvan de regelmatigheid van zijn betekening kan worden nagegaan, maar
geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksgerechten om, in geval van
vergeten of onjuiste vermeldingen, het bestaan of de regelmatigheid van de betekening op een andere wijze te bewijzen. (Art. 18, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
1982
13 december 2000

BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN

45. - Belastingzaken - Algemeen - Feitelijke gegevens - Partijen - Geen
tegenspraak - Beslissing - Grondslag - Recht van verdediging.
De rechter mag zijn beslissing niet doen steunen op feitelijke gegevens waarover
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
261
31 januari 2000
BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID

46. - Belastingzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Schenking binnen drie jaar voor het overlijden waarschijnlijk - Verweerder voert het
bestaan van een lening aan - Bewijs niet geleverd - Gevolg.
Wanneer de rechter vaststelt dat het bewijs van de door verweerder aangevoerde
lening niet geleverd is, keert hij de bewijslast niet om ten voordele van de
administratie die aanvoert dat er waarschijnlijk een schenking is gebeurd binnen
drie jaar voor het overlijden. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
12 oktober 2000
1579

BE ZIT
Bezitsvordering in hoofdorde - Eigendomsvordering in ondergeschikte orde.

-57Het wettelijk verbod de bezitsvordering en de eigendomsvordering samen in te
stellen en de eiser in het eigendomsproces toe te laten tot een bezitsvordering belet
niet dat, wanneer een bezitsvordering in hoofdorde is gesteld, een eigendomsvordering in ondergeschikte orde wordt gesteld. (Art. 1371, eerste lid, Ger.W.)
20 oktober 2000
1623

BLOEDPROEF
1. - Artikel 63 Wegverkeerswet - Ademanalyse - Recht op tegenexpertise Afstand - Verwittiging door verbalisant - Gevolg.
Artikel 63, § 2, Wegverkeerswet laat de overheidsagenten slechts toe op verzoek
van de betrokkene bij wijze van tegenexpertise een bloedmonster op zijn persoon door
een daartoe opgevorderde geneesheer te laten nemen wanneer de bekomen alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht het
resultaat is van de overeenkomstig artikel 59, § 3, bepaalde procedure, dit is als
resultaat van een tweede of eventuele derde ademanalyse, die door de betrokkene
zelf is gevraagd. Wanneer de betrokkene afstand doet van dit recht op een tweede
ademanalyse, impliceert dit de afstand van het recht op een eventuele bloedanalyse
zodat in dergelijk geval de verwittiging door de verbalisant, zoals voorgeschreven
door artikel 7, zesde lid, van het K.B. van 18 februari 1991 betreffende de
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht,
overbodig is. (Artt. 59,§ 3, en 63, § 2, Wegverkeerswet; art. 7, lid 6, K.B. 18 feb. 1991.)
524
7 maart 2000
2. - Artikel 63 Wegverkeerswet - Ademanalyse - Recht op tegenexpertise Afstand - Verwittiging door verbalisant - Gevolg.
Krachtens artikel 63, § 2, Wegverkeerswet moet aan een verzoek om bloedproef
slechts gevolg worden gegeven wanneer de ademanalyse werd uitgevoerd overeenkomstig artikel59, § 3, van dezelfde wet, dat het verzoek om een tweede en eventueel
een derde ademanalyse regelt. Wanneer van deze wetsbepaling geen toepassing is
gemaakt doordat om geen tweede ademanalyse werd verzocht, is artikel 7, laatste lid,
van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor
de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht niet
toepasselijk. (Artt. 59, § 3, en 63, § 2, Wegkeerswet; art. 7, lid 6, K.B. 18 februari
1991.)
825
2 mei 2000
3. - Wijze van uitvoering -Analyse - Uitslag - Bewijswaarde - Voorwaarde.
Wanneer de op vordering van een gerechtelijke overheid met het oog op het bepalen
van het alcoholgehalte verrichte bloedafname niet is geschied op de in de vigerende
reglementsbepalingen bepaalde wijze, heeft de analyse van het aldus afgenomen
bloed geen wettelijke bewijswaarde. (Art. 34, § 2, 1°, Wegverkeerswet; art. 3. K.B. 10
juni 1959.)
20 december 2000
2050

BOEKHOUDRECHT
Jaarrekening - Toegelaten verzekeringsonderneming - Valsheid en gebruik van
valse stukken - Verdraaiing van de waarheid - Kosten van de onderneming Getrouwe en stelselmatige weergave - Begrip.
Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiele steun, die zij aan
een verwante onderneming heeft verleend, in haar resultatenrekening op te nemen,
met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van de boekhouding en van het
vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat
verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de
artt. 207 e.v., Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten
boekjaar, de aard en het bedrag van de kosten van de onderneming getrouw en
stelselmatig moet weergeven. (Artt. 207 tot 211 Vennootschappenwet; art. 3 K.B. 12
nov. 1979.)
3 mei 2000
829

-58-

BORGTOCHT
1. - Tenietgaan van de borgtocht - Betaling door de schuldenaar - Overdracht
van schuldvordering - Aanvaarding door de schuldeiser onder voorbehoud Faillissement van de schuldenaar- Terugbetaling aan de boedel- Gevolg t.a.v. de
borg.
Wanneer de schuldeiser slechts onder het voorbehoud dat de borg niet bevrijd is als
hij het ontvangen bedrag moet terugbetalen heeft aanvaard dat de schuldenaar een
schuldvordering overdraagt en hij, na het faillissement van de schuldenaar, het
ontvangen bedrag moet teruggeven aan de boedel omdat de overdracht in de periode
die aan het faillissement voorafging niet kan worden tegengeworpen aan de boedel,
blijft de borg verplicht de schuld te waarborgen. (Art. 2036 B.W.)
29juni2000
1238
2. - Loonoverdracht - Ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de
schuldenaar - Gevolgen.
De ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de schuldenaar heeft
geenszins de ontbinding van de borgtocht en, derhalve, van de ermee verbonden
loonoverdracht tot gevolg, daar de verbintenissen van de borg precies strekken tot
vrijwaring tegen de eventuele wanprestatie van de hoofdschuldenaar. (Artt. 1134,
1135, 1184 en 2036 B.W.)
12 oktober 2000
1585
3. - Nag niet bestaande gewaarborgde verbintenis - Accessoir karakter van de
borgtocht - Gevolg.
Uit het accessoir karakter van de borgtocht kan niet worden afgeleid dat de
gewaarborgde verbintenis reeds moet bestaan op het ogenblik dat de borgtocht wordt
aangegaan.
27 oktober 2000
1667
4. - Toekomstige schuldvordering - Bepaalbaarheid - Begrip.
Aan het vereiste dat een borgtocht slechts tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen mag worden verleend indien de gewaarborgde schuldvorderingen bepaald
ofbepaalbaar zijn, is voldaan als de overeenkomst de objectieve gegevens bevat die
toelaten het voorwerp van de verbintenis van de borg te bepalen wanneer hij door de
schuldeiser wordt aangesproken.
27 oktober 2000
1667
5. - Bewijs - Eenzijdig geschrift.
Wanneer een borgtocht is neergelegd in een wederkerige overeenkomst die
onderworpen is aan het bepaalde in art. 1325 B.W., moet art. 1326 B.W. niet worden
nageleefd. (Art. 1326 B.W.)
27 oktober 2000
1670
6. - Wil om zich borg te stellen - Vorm - Bewijs - Omstandig stilzwijgen.
Art. 2015 B.W., krachtens hetwelk borgtocht niet wordt vermoed en uitdrukkelijk
moet zijn aangegaan, onderwerpt de borgtocht aan geen vormvoorschrift maar
vereist dat de gene die zich tot borgtocht verbindt op zekere wijze zijn wil doet blijken;
het vereiste dat de borgstelling uitdrukkelijk moet zijn, sluit niet uit dat de
wilsuiting van de borg kan worden afgeleid uit een omstandig stilzwijgen. (Art. 2015
B.W.)
27 oktober 2000
1678

BOSSEN
Proces-verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters- Geen
voeging bij de dagvaarding - Bewijswaarde.
De bij art. 133 Bosw. voorgeschreven voeging van de dagvaarding bij het procesverbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters, is alleen vereist
wanneer de vervolgende partij haar rechtsvordering erop grondt; de vervolgende
partij die dat vormvereiste niet naleeft, verliest alleen het recht om zich te beroepen
op de bijzondere wettelijke bewijswaarde van dergelijke processen-verbaal, die

-59gelden als bewijs zolang ze niet van valsheid zijn beticht, maar belet niet dat zij als
gewone inlichtingen kunnen gelden. (Artt. 133, 136, 137 en 138 Boswetboek.)
439
16 februari 2000

BRANDSTICHTING
Vernieling door ontploffing- Verzachtende omstandigheden- Correctionalisering
- Toepassing.
Het vernielen ofpogen te vernielen van een gebouw door ontplo:ffing wordt, gelet op
de nauwe band tussen, enerzijds, artikel 520 Strafwetboek en, anderzijds, de
artikelen 510 tot 519 Strafwetboek, gelijkgesteld met het vernielen of pogen te
vernielen van een gebouw door brandstichting, zodat artikel 2, derde lid, 4°, Wet
Verzachtende Omstandigheden, dat enkel verwijst naar de misdaad bedoeld in
artikel510 Strafwetboek, ook van toepassing is op de misdaad bedoeld in artikel 520
Strafwetboek.
1300
5 september 2000

BRIEVEN
Briefgeheim - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 - Grondwet (1994) Artikel 29 - Bewijsmiddel - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen Voorwaarden.
Noch artikel8 E.V.R.M. noch artikel29, eerste lid, Grondwet houden verbod in om
brieven die men op regelmatige wijze in zijn bezit heeft, te gebruiken in een
echtscheidingsgeding ofhet geding dat strekt tot voorlopige maatregelen tijdens dat
geding; het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige maatregelen een
foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in het
echtscheidingsgeding zelf aan bod komt.
228
27 januari 2000

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
1. - Politieke rechten - Vreemdeling - Uitwijzing- Beroep tot nietigverklaring
- Recht het grondgebied niet te moeten verlaten - Geschil - Aard.
Het geschil over een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, ingeroepen
recht om het grondgebied niet te moeten verlaten, hangende zijn beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie, is een geschil over politiek recht. (Impliciet.) (Art. 145 Gw. 1994.)
596
16 maart 2000
2. - Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht - Mindervalide - Geschil over
subjectief recht - Sociale en fiscale voordelen - Afleveren van een medisch attest Artikel144 Gw. - Draagwijdte.
De instelling die belast is met het toepassen van de wetten en verordeningen
bedoeld in artikel 580, 2°, Ger.W. wordt in de kosten veroordeeld als het geschil een
vordering tot het afieveren van een medisch attest met betrekking tot de graad van
invaliditeit van een partij tot voorwerp heeft, zoals vereist om sociale en fiscale
voordelen te verkrijgen als vrijstelling van radio- en T.V.-taks en vrijstelling van
taksen op autovoertuigen (BTW, verkeer en inschrijving); een dergelijke vordering
heeft een subjectief recht tot voorwerp waarvan de beslechting tot de bevoegdheid
van de rechtbanken behoort. (Artt. 144 Gw.; art. 1017, eerste en tweede lid, Ger.W.)
24 november 2000
1843
3. - Rechterlijke Macht- Bevoegdheid- Grondwet (1994)- Artikel144.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde
vorderingen die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke door een
regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij wier
uitvoering de eiser belang heeft. (Art. 144 en 145 S.Wb. 1994.)
2088
22 december 2000
4. - Rechterlijke Macht- Bevoegdheid- Grondwet (1994)- Artikel145.

-60De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde
vorderingen die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke door een
regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij wier
uitvoering de eiser belang heeft. (Art. 144 en 145 S.Wb. 1994.)
22 december 2000
2088

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
1. - Vrijspraak- Artikel 71 Sw. -Staat van krankzinnigheid- Gevolg.
Wanneer de rechter oordeelt dat de feiten ten laste van de beklaagde bewezen zijn,
maar dat deze op het ogenblik der feiten in staat van krankzinnigheid verkeerde en
hij vervolgens de beklaagde vrijspreekt bij toepassing van de in artikel 71 Strafwetboek bepaalde schulduitsluitingsgrond, is hij niet ontslagen van zijn verplichting om
uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van de regelmatig gestelde
burgerlijke partij op grond van artikel1386bis Burgerlijk Wetboek. (Art. 71 Sw.; art.
1386bis B.W.)
1 februari 2000
270
2. - Schadevergoeding - Voorwaarden.
De strafrechter kan aan een burgerlijke partij slechts schadevergoeding toekennen, indien hij vaststelt dat de schade voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit
dat hij bewezen verklaart. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
2 februari 2000
277
3. - Voorwerp - W.A.M.-verzekering- Burgerlijke rechtsvordering- Verzekeraar van de beklaagde - Strafrechter.
Wanneer de getroffene door een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvordering
tegen de verzekeraar van de beklaagde voor het strafgerecht brengt, beoogt hij
daarmee de vergoeding van de schade die hij t.g.v. het misdrijfvan de beklaagde heeft
geleden. (Art. 1382 B.W.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.; artt. 12 en 14 W.A.M.-wet.)
2 februari 2000
277
4. - Strafrechter - Telastlegging niet bewezen verklaard - Bevoegdheid Voorwaarden.
Ret strafgerecht dat zowel van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering kennisneemt, is niet bevoegd om over de laatstgenoemde vordering uitspraak
te doen, wanneer het beslist dat de telastlegging niet bewezen is, ook al strekt die
burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de uit lichamelijke letsels of uit een
overlijden voortvloeiende schade die de getro:ffene door een verkeersongeval of zijn
rechthebbenden hebben geleden, en al is zij gericht tegen de verzekeraar die de
aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het
motorrijtuig dat bij dat ongeval is betrokken. (Art. 4 V.T.Sv.; art. 182 Sv.; artt. 14 en
29bis W.A.M.-wet.)
2 februari 2000
277
5. - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter- Deskundigenonderzoek - Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek - Draagwijdte.
Zodra het deskundigenonderzoek, bevolen door het vonnisgerecht, strekt tot de
beoordeling van de straf\rordering zelf, staat het aan de rechter de modaliteiten ervan
te bepalen, rekening houdend met het recht van verdediging en de vereisten van de
straf\rordering. De in de artikelen 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek vermelde
verplichtingen voor de deskundige om de partijen op te roepen en zijn vaststelling
aan hen kenbaar te maken en hun opmerkingen aan te tekenen, zijn dan niet van
toepassing en het onderzoek moet in dat geval door de deskundige slechts op
tegenspraak worden uitgevoerd, voor zover en in de mate dit hem in zijn opdracht
door de rechter wordt opgelegd. Wanneer evenwel een deskundigenonderzoek uitsluitend burgerlijke belangen betreft, moeten de artikelen 973 en 978 van het
Gerechtelijk Wetboek worden toegepast. (Artt. 2, 973 en 978 Ger.W.)
8 februari 2000
336
6. - Belasting over de toegevoegde waarde - Ontdoken belasting - Schade Belgische Staat (minister van Financien) - Burgerlijke-partijstelling.

-61Wanneer de belasting ontdoken wordt door het plegen van het misdrijf zelf, zoals
ten gevolge van een overtreding van art. 45 W.B.T.W., kan de door het misdrijf
ontdoken belasting terzelfder tijd schade uitmaken, zodat deze kan worden ingevorderd door burgerlijke-partijstelling van de Belgische Staat (min. van Financien); de
omstandigheid dat art. 85 W.B.T.W. aan de minister van Financien bevoegdheid
verleent om de verschuldigde belastingen, interesten, administratieve geldboeten en
toebehoren, bij wijze van dwangbevel in te vorderen, doet daaraan geen afbreuk.
(Artt. 3 en 4 V.T.Sv.; 45 en 85 W.B.T.W.)
15 februari 2000
427
7. - Verjaring van de strafvordering- Gevolg.
Na verjaring van de strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering niet meer
voor de strafrechter worden gebracht. (Art 4 V.T.Sv.)
1 maart 2000
501
8. - Politierechter - Vordering gesteund op artikel 29bis W.A.M. -wet- Bevoegdheid.
De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de
burgerlijke vorderingen die op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om
kennis te nemen van de vordering van de slachtoffers en rechthebbenden gesteund op
artikel 29bis W.A.M.-wet. (Art. 29bis W.A.M.-wet; art. 138 Sv.; art. 601bis Ger.W.)
28 maart 2000
660
9. - Aan een burgerlijke partij toegekende schadevergoeding - Voorwaarden.
De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toekennen, in zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van
de door een misdrijf veroorzaakte schade. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
21 juni 2000
1168
10. - Politierechter - Rechtsvordering op grand van art. 29bis W.A.M.-wet Bevoegdheid.
De politierechter schendt de regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten, die de openbare orde raken, wanneer hij beslist dat de verzekeraar,
krachtens artikel 29bis W.A.M.-wet, het slachtoffer van een wegverkeersongeval of
zijn rechthebbenden volledig moet vergoeden, ongeacht de graad van aansprakelijkheid van dat slachtoffer. (Art. 29bis, W.A.M.-wet; art. 138 Sv.; art. 601bis Ger.W.).
21juni2000
1168
11. - Uitoefening - Voorwaarden - Benadeelde - Indeplaatsstelling.
De burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte
schade die voor de strafrechter kan worden uitgeoefend, behoort aan degene die door
dat misdrijf persoonlijk schade heeft geleden en aan degene die in de rechten van de
getroffene is getreden. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
13 september 2000
1353
12. - Burgerlijke-partijstelling namens een rechtspersoon - Recht van de partij
tegen wie de burgerlijke-partijstelling gericht is- Mededeling van de identiteit van de
natuurlijke personen die de organen van de rechtspersoon zijn - Ontvankelijkheid
van de burgerlijke-partijstelling- Draagwijdte.
Krachtens artikel 703 Ger.W. treden rechtspersonen in rechte op door tussenkomst
van hun bevoegde organen en is het voldoende, om van hun identiteit te doen blijken
in de dagvaarding en in elke akte van rechtspleging, hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven, waarbij de partij tegen wie een
zodanige akte van rechtspleging wordt ingeroepen, evenwel het recht heeft om in
elke stand van het geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt
van de natuurlijke personen die zijn organen zijn, met als enige sanctie dat het
vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zolang aan deze vordering niet is voldaan;
uit deze bepaling volgt dat voor de ontvankelijkheid van de vordering niet is vereist
dat de identiteit van de natuurlijke personen die de organen zijn van de rechtspersoon blijkt uit de stukken die aanwezig waren op het ogenblik van de burgerlijkepartijstelling. (Art. 703 Ger.W.)
26 september 2000
1436
13. - Misdrijf- Verjaring- Termijn- Duur- Nieuwe wet- Toepasselijkheid.

-62De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijfverjaart volgens de
regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn
op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade is toepasselijk op rechtsvorderingen waarover niet definitief beslist werd; dit is het geval wanneer een cassatieberoep hangend is. (Art. 26 V.T.Sv., zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 10
juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, en art. 11
(overgangsbepaling) van deze wet.)
1458
29 september 2000
14. - Rechtsvordering ingesteld voor het strafgerecht- Hoedanigheid- Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Aileen degenen die kunnen beweren persoonlijk schade te hebben geleden door een
voor de strafgerechten gebracht misdrijf kunnen zich voor die gerechten burgerlijke
partij stellen, alsook degenen die in de rechten zijn getreden van de getroffene van
dat misdrijf of die de schuldvordering tot herstel van de door de getroffene van dat
misdrijf geleden schade hebben overgenomen.
1611
18 oktober 2000
15. - Rechtsvordering ingesteld voor het strafgerecht- Hoedanigheid- Verantwoording - Aard.
De verantwoording, door de persoon die zich burgerlijke partij stelt, van zijn
hoedanigheid en van zijn belang om in de plaats van de door een misdrijf getroffen
persoon te handelen, is een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de burgerlijke
rechtsvordering.
1611
18 oktober 2000
16. - Burgerlijke partij- Schade geleden door de getroffene van een misdrijfSchuldvordering tot herstel van de schade - Overdracht van schuldvordering Overnemer van de schuldvordering - Burgerlijke-partijstelling - Tegenstelbaar
karakter van de vereiste overdracht - Tijdstip.
De burgerlijke-partijstelling van de overnemer van een schuldvordering tot herstel
van de door de getroffene van een misdrijf geleden schade, is slechts ontvankelijk
indien de overdracht van de schuldvordering kan worden tegengeworpen aan de
schuldenaar die vervolgd wordt op het tijdstip dat de vordering is ingesteld.
18 oktober 2000
1611
17. - Vordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade Aansprakelijkheid van geneesheren - Aantasting van de lichamelijke integriteit Verjaring- Termijn bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Discriminatie.
Ook al is de vordering tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een fout,
ware het een misdrijf, en gegrond op de aansprakelijkheid van de geneesheer, en ook
al is er sprake van aantasting van de lichamelijke integriteit, dan nog is de in art. 26
V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn daarop niet van toepassing, daar die bepaling een
bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art.
2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.)
9 november 2000
17 49
18. - Rechtsvordering tot herstel van de door een misdrijfveroorzaakte schadeVoorwaarden.
Voor het bestaan van door een misdrijf veroorzaakte schade is niet vereist dat de
schade waarvan het herstel gevorderd wordt, veroorzaakt werd door elk bestanddeel
van het misdrijf waarop de rechtsvordering is gegrond, en evenmin dat het bestaan
van die schade een van de bestanddelen van dat misdrijfis. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
22 november 2000
1820
19. - Wanbedrijfvan onopzettelijke slagen ofverwondingen- Wanbedrijfwaarbij zowel verwondingen als schade aan zaken is veroorzaakt - Rechtsvordering tot
herstel van de schade aan zaken - Grondslag.
Ret wanbedrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen bestaat uit een gebrek
aan zorgvuldigheid of voorzorg dat zowel slagen of verwondingen als schade aan
zaken kan veroorzaken; in dat geval is de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van
de schade aan zaken een rechtsvordering die gegrond is op dat wanbedrijf. (Artt. 418
en 420 Sw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
22 november 2000
1820

----------------

-6320. - Burgerlijke partij - Cassatieberoep - Betekening - Vorm - Regelmatigheid der betekening - Gevolg.
Nu de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter beheerst
wordt door de regels van het strafprocesrecht, is het cassatieberoep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk wanneer het aan de partij tegen wie het is gericht, wordt
betekend overeenkomstig de bepalingen van art. 38, § 1, Ger.W., dat de betekeningen
in andere dan in strafzaken betreft. (Art. 38 Ger.W.)
1860
28 november 2000
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ALGEMEEN.
OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF.
AARD VAN HET CASSATIEGEDING
1. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding- Intrekking van een arrest - Voorwaarden.
Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting
heeft om, buiten het geval bedoeld bij art. 1113 Ger.W., een arrest dat een voorziening
niet ontvankelijk heeft verklaard, in te trekken, indien de beslissing uitsluitend
berust op een feitelijke vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking te wijten
is en waartegen deze geen verweer heeft kunnen voeren. (Art. 1113 Ger.W.)
334
8 februari 2000
8000000000
2. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het Cassatiegeding - Opdracht van het Hof- Verbetering van een arrest.
In burgerlijke zaken verbetert het Hof, op verzoek van een partij, een verschrijving
in een van zijn arresten. (Art. 794 Ger.W.)
64 7
24 maart 2000

-643. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding- Intrekking van een arrest - Voorwaarden.
Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting
heeft om, buiten het in het bij artikel 1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, een
arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft verklaard of een akte van afstand
zonder berusting heeft verleend omdat de voorziening voorbarig is, in te trekken,
indien de beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan de
verzoeker is te wijten en waartegen hij geen feitelijk verweer heeft kunnen voeren.
(Art. 1113 Ger.W.)
1544
10 oktober 2000
4. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Onafhankelijkheid - Hof
van Cassatie - Injuncties - Bevoegdheid van het Hof
Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het openbaar ministerie bij het Hof
injuncties te geven.
1744
8 november 2000
5. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Conclusies Begrip.
Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht het openbaar
ministerie bij het Hofvan Cassatie schriftelijke conclusies neer te leggen. (Art. 1107,
tweede lid, Ger.W.)
8 november 2000
17 44
6. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Opdracht - Mondelinge
conclusies - Eerbiediging van het recht van verdediging - Voorwaarde.
Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het openbaar ministerie bij
het Hof van Cassatie, dat geen partij is in de zaak, zijn conclusies niet schriftelijk
voordraagt, aangezien de partijen die voor het Hof in het geding zijn, daarop ter
zitting v66r het sluiten van het debat kunnen antwoorden.
1744
8 november 2000

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
ALGEMEEN

7. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Wraking - Lid van de commissie
van beroep van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.
Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot
wraking van een lid van de commissie van beroep van het lnstituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten. (Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, en 7, § 5,
wet 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.)
24 februari 2000
4 77
8. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Strafzaken - Verschrijving in de
bestreden beslissing - Verbetering.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om een verschrijving in de datum van de
bestreden beslissing te verbeteren wanneer die verschrijving duidelijk blijkt uit de
processtukken.
16 mei 2000
919
9. - Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Verschrijving in de bestreden
beslissing - Verbetering door het Hof
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
tekst zelf van de beslissing blijkt.
967
23 mei 2000
10. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Voorziening van de procureurgeneraal bij het hof van beroep - Verwerping - Ambtshalve regeling van rechtsgebied - Voorwaarde.

-65Het Hof van Cassatie dat een cassatieberoep verwerpt, · is bevoegd om het
rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het de stand van de rechtspleging in
aanmerking heeft kunnen nemen.
13 december 2000
1977
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN

11. - Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen- Beschikking tot verwijzing.
Wanneer de beklaagde na de eindbeslissing op de strafvordering cassatieberoep
instelt tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht
werd verwezen, zijn de toetsing door het Hof en derhalve de middelen die het Hof
ambtshalve zou kunnen opwerpen, beperkt tot de formele geldigheid van de beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels
inzake de bevoegdheid van dat gerecht. (Impliciet).
1649
25 oktober 2000
ALLERLEI

12. - Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Strafvordering - Stuiting van de
verjaring- Nazicht.
Het Hof is bevoegd om na te gaan of uit de regelmatig overgelegde procedurestukken blijkt dat de verjaring van de strafvordering is gestuit. (Art. 22 V.T.Sv.)
4 januari 2000
2
13. - Bevoegdheid van het Hof - Allerlei - Internationaal Tribunaal voor
Ruanda - Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal
- Verzoek van het lnternationaal Tribunaal- Voorwerp- Onttrekking van de zaak
aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie -Procedure - Opdracht van het Hof
- Controle - Draagwijdte.
Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal, na de betrokkene te hebben gehoord en na te hebben nagegaan dat er geen
dwaling in de persoon bestaat, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht
waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt; die controle houdt geen beoordeling in
van de aan de betrokkene ten laste gelegde feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
(Artt. 2, 4, 5 en 6, wet 22 maart 1996; artt. 1 tot 8, Statuut Internationaal Tribunaal
voor Ruanda; art. 9 [iii] Rechtsplegings- en Bewijsvoeringsreglement.)
786
12 april 2000
14. - Bevoegdheid van het Hof- Allerlei- Strafzaken- Aangifte van misdaden
- Incidentele aangifte in een voor het Hof aanhangige zaak - Ontvankelijkheid.
Door aan de partij die beweert benadeeld te zijn, de mogelijkheid te geven
rechtstreeks bij het Hof van Cassatie een incidentele aangifte in een voor dat hof
aanhangige zaak te doen, heeft de wetgever ervoor willen zorgen dat de aangifte een
juridische invloed op de beslissing of op de uitkomst van de zaak kon hebben; de
aangifte die rechtstreeks aan het Hofvan Cassatie wordt gedaan in een voor het Hof
t.g.v. een cassatieberoep aanhangige zaak, is derhalve niet ontvankelijk, wanneer dat
cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard. (Artt. 485, 486 en 493 Sv.)
1500
4 oktober 2000
15. - Bevoegdheid van het Hof - Allerlei - Intrekking van een arrest Voorwaarden.
Uit de wettelijke opdracht van het Hof volgt dat het bevoegd is en de verplichting
heeft om, buiten het in het bij artikel1113 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, een
arrest dat een voorziening niet ontvankelijk heeft verklaard of een akte van afstand
zonder berusting heeft verleend omdat de voorziening voorbarig is, in te trekken,
indien de beslissing uitsluitend berust op een feitelijke vergissing die niet aan de
verzoeker is te wijten en waartegen hij geen feitelijk verweer heeft kunnen voeren.
(Art. 1113 Ger.W.)
1544
10 oktober 2000
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VORDERINGEN TOT VERNIETIGING.
CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET
16. - Vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep in het belang van de wet Strafzaken - Voorziening van de procureur-generaal - Vordering tot vernietigingArtikel 441 Sv.- Verjaring van de strafvordering.
Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van
Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig art. 441 Sv. wordt
vernietigd, kan de strafvordering opnieuw worden ingesteld en begint de termijn van
verjaring van de strafvordering, die opgehouden heeft te lopen vanaf de datum van
het verval van de strafvordering door de in kracht van gewijsde getreden eerdere
veroordeling, opnieuw te lopen vanaf de datum van het arrest van vernietiging. (Art.
441 Sv.)
11 januari 2000
79
17. - Vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep in het belang van de wetStrafzaken - Voorziening van de procureur-generaal - Artikel 441 Sv. - Vernietiging van de veroordeling - Verwijzing na cassatie - Gevolgen ten aanzien van de
verdachte.
Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van
Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig art. 441 Sv. wordt
vernietigd, komt de vernietiging van de beslissing de veroordeelde ten goede in
zoverre zulks voor hem voordelig is.
11 januari 2000
79
18. - Vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep in het belang van de wet Vordering van de procureur-generaal - Wetboek van Strafvordering, artikel 441 Strafvordering vervallen door betaling van een geldsom - Vernietiging zonder
verwijzing.
Op de voorziening van de procureur-generaal, die is ingesteld met toepassing van
art. 441 Sv., vernietigt het Hofzonder verwijzing, het vonnis houdende veroordeling
wegens een misdrijf waarvoor de strafvordering was vervallen wegens betaling van
een geldsom overeenkomstig de vereisten van art. 216bis Sv.
6juni2000
1046
19. - Vorderingen tot vernietiging. Cassastieberoep in het belang van de wet Veroordeling gegrond op een sinds het plegen van de feiten door de Raad van State
vernietigd besluit van de Vlaamse Regering - Gevolg.
Rechtdoende op de voorziening van de procureur-generaal vernietigt het Hof, in
het belang van de wet, en derhalve zonder verwijzing, de veroordelende beslissing
over de strafvordering wegens overtreding van een sinds het plegen van de feiten
door de Raad van State nietig verklaard besluit van de Vlaamse Regering. (Art. 159
Gw.; art. 442 Sv.; algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde van de
arresten van de Raad van State.)
1540
10 oktober 2000

20. - Vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep in het belang van de wet Vordering van de procureur-generaal - Verstekveroordeling- Recht van verdediging
- Schending- Dagvaarding- Betekening- Exploot- Identiteit van de beklaagde
- Dwaling - Vernietiging zonder verwijzing.
Op de voorziening die de procureur-generaal instelt met toepassing van art. 441Sv., vernietigt het Hof zonder verwijzing het vonnis dat het recht van verdediging van
de beklaagde miskent door hem bij verstek te veroordelen, wanneer de dagvaarding
om voor het strafgerecht te verschijnen bij vergissing is betekend aan een andere
persoon dan de beklaagde, en laatstgenoemde pas na de datum van de terechtzitting
van die dagvaarding heeft kennisgenomen. (Algemeen beginsel van het recht van
verdediging; art. 441 Sv.)
15 november 2000
1802
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ARRESTEN. VORM
RECHTSPLEGING. VOEGING

21. - Arresten. Varm - Rechtspleging. Vaeging - Strafzaken - Aangifte van
misdaden - Incidentele aangifte in een vaar het Haf aanhangige zaak - Rechtspleging.
Het Hof doet in raadkamer uitspraak over de incidentele aangifte. (Art. 486 Sv.)
1500
4 oktober 2000

VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN

22. - Vernietiging. Omvang - Burgerlijke zaken - Cassatieberaep - Bindendverklaring - Onderscheiden dicta - Verband - Vernietiging - Gevolg.
De vernietiging van een dictum leidt tot de vernietiging van het dictum waarin de
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij buiten het geding wordt
geplaatst, aangezien het arrest door zijn vermeldingen een verband legt tussen het
eerste en het tweede dictum.
941
19 mei 2000
STRAFZAKEN

Strafvordering
Beklaagde en verdachte
23. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvardering - Beklaagde en
verdachte- Niet-antvankelijk hager beraep van O.M. - Regelmatig hager beraep van
burgerlijke partij- Vaarziening van de beklaagde- Vernietiging van de beslissing ap
de strafvardering - Gevalg vaar de burgerlijke rechtsvardering.
Wanneer op de voorziening van de beklaagde de beslissing op de strafvordering
vernietigd wordt omdat het hoger beroep van het O.M. door de appelrechter
ontvankelijk is verklaard hoewel het niet ontvankelijk was, strekt de vernietiging
zich niet uit tot de beslissing op de regelmatige hogere beroepen van de burgerlijke
partijen.
25 januari 2000
193
24. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvardering - Beklaagde en
verdachte - Bijkamende straf- Onwettigheid - Gevalg.
De onwettigheid van het als straf opgelegde verval van het recht tot het besturen
van een motorvoertuig strekt zich uit tot de hele wegens de telastlegging uitgesproken bestraffing, tenzij de onwettigheid van de motivering van de straf ook de
schuldverklaring betreft, in welk geval de vernietiging zich ook tot de schuldverklaring uitstrekt. (Art. 195 Sv.)
321
8 februari 2000
25. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvardering - Beklaagde en
verdachte - Onmiddellijke aanhauding.
De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt
bevolen.
372
9 februari 2000
26. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvardering - Beklaagde en
verdachte - Veroardeling bij verstek - Verzet - Verzet angedaan - Cassatieberaep
tegen beide beslissingen - Vernietiging van arrest ap verzet- Gevalg t.a.v. eerste
arrest.
Wanneer het cassatieberoep van de beklaagde gericht is tegen het bij verstek
gewezen arrest en tegen het arrest waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard,
ontneemt de vernietiging uitgesproken op de tegen het tweede arrest gerichte
voorziening aan het verstekarrest het definitiefkarakter dat het ten gevolge van het

-68verwerpen van het verzet verkregen had; derhalve dient het onderzoek van de
voorziening te worden uitgesteld totdat de op het verzet te wijzen beslissing in kracht
van gewijsde is gegaan.
15 februari 2000
424
27. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Opschorting van de veroordeling - Weigering - Onwettigheid Vernietiging - Omvang - Grenzen.
De onwettigheid van de beslissing, waarbij de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling wordt geweigerd, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over
de straf en over de bijdrage aan het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij
de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging wordt
uitgesproken op een grand die geen verband houdt met de motivering van die
beslissing; dat is het geval wanneer de onregelmatigheid aileen het gevolg is van de
niet-inachtneming van de uitdrukkelijke verplichting om de weigering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling speciaal met redenen te omkleden.
439
16 februari 2000

28. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Veroordeling met uitstel - Gewoon uitstel - Onwettigheid - Uitwerkingen.
De vernietiging wegens de onwettigheid van het uitstel, welke maatregel gevolgen
heeft voor de tenuitvoerlegging van de straf, leidt, wegens de band tussen de
strafmaat en de maatregel, tot vernietiging van de straf, waarvoor het uitstel is
verleend.
586
15 maart 2000
29. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid - Gevolgen.
De onwettigheid van de beslissing waarbij het verval wordt uitgesproken van het
recht om een motorrijtuig te besturen, leidt tot vernietiging van de beslissingen over
de straf en over de bijdrage tot het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van
Opzettelijke Gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing
waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging
het gevolg is van een grand die geen verband houdt met die welke die beslissing
verantwoorden, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid aileen te wijten is aan
het niet-vermelden van de duur van het uitstel dat aan de tenuitvoerlegging van dat
verval is verleend.
586
15 maart 2000
30. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Onwettigheid van de straf of van de motivering ervan - Gevolg Wettigheid van de schuldigverklaring.
Waar de onwettigheid van het als straf opgelegde verval van het recht tot het
besturen van een motorvoertuig zich uitstrekt tot de hele wegens de telastleggingen
uitgesproken bestraffing, tast de enkele onwettigheid van de straf of van de
motivering ervan de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, tenzij de
onwettigheid van de motivering van de straf ook de schuldigverklaring betreft. (Artt.
195 en 434 Sv.)
635
21 maart 2000
31. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Straf - Vernietiging - Uitbreiding tot de schuldigverklaring Toepassing.
Wanneer de gronden van de vernietiging van de beslissing over de straf geen
verband houden met de wettigheid van de schuldigverklaring bestaat er geen reden
om de vernietiging tot deze schuldigverklaring uit te breiden.
698
4 april 2000

32. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Straf - Vernietiging - Uitbreiding tot de schuldigverklaring Toepassing.

-69De enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel
2llbis Wetboek van StrafVordering, tast de wettigheid van de schuldigverklaring
niet aan, tenzij voor de schuldigverklaring ook de eenstemmigheid was vereist, wat
niet het geval is, wanneer de appelrechters enkel de door de eerste rechter opgelegde
straf verzwaren.
4 april 2000
703
33. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Onmiddellijke aanhouding - Toepassing.
De vernietiging van de beslissing waarbij eiser straf wordt opgelegd, heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding
wordt bevolen, zodat het onderdeel dat enkel verband houdt met de bevolen
onmiddeilijke aanhouding, ingevolge de uit te spreken vernietiging van de beslissing
waarbij eiser strafwordt opgelegd, geen bestaansreden meer heeft. (Art. 33, § 2, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
827
2 mei 2000
34. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Straf - Vernietiging - Uitbreiding tot de schuldigverklaring Toepassing.
De enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel
2llbis Wetboek van StrafVordering tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet
aan, tenzij voor de schuldigverklaring ook de eenstemmigheid was vereist, wat niet
het geval is, wanneer de appelrechters enkel de door de eerste rechter opgelegde straf
verzwaren.
827
2 mei 2000
35. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Veroordeling met uitstel - Onwettigheid - Gevolgen.
De onwettigheid van de beslissing die uitstel verleent voor de tenuitvoerlegging
van de straf, leidt tot vernietiging van de beslissingen over de straf en over de
bijdrage tot het bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke
Gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter
het misdrijfbewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken op
een grond die geen verband houdt met die waarop die beslissing steunt, wat het geval
is wanneer de onregelmatigheid aileen het gevolg is van het niet-nakomen van de
verplichting om met eenparigheid van stemmen uitspraak te doen.
10 mei 2000
878
36. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Eenheid van opzet- Veroordeling tot een enkele straf voor de vermengde
feiten - Beperkte vernietiging - Vernietiging van de straf- Gedeeltelijke vernietiging van de schuldigverklaring - Toepassing.
Wanneer het Hof vaststelt dat de schuldigverklaring van beklaagde aan een
telastlegging en de uitgesproken strafvoor de (wegens het bestaan van eenheid van
opzet) vermengde feiten niet naar recht verantwoord zijn, terwijl de wettigheid van
de schuldigverklaring aan de overige telastleggingen niet aangetast is, vernietigt het
de bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde schuldig verklaart aan deze
telastlegging en hem voor de vermengde feiten tot straf veroordeelt, met dien
verstande dat het verworven blijft dat aan eiser voor alle hem ten laste gelegde feiten
slechts een straf wordt opgelegd.
30 mei 2000
1003
37. - Vernietiging. Omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Hof van assisen - Onwettige straf- Verzachtende omstandigheden.
In geval van onwettigheid van de door het hofvan assisen uitgesproken strafwordt
aileen de strafvernietigd en wordt de zaak verwezen naar een ander hofvan assisen
dat, krachtens artikel 434 Wetboek van StrafVordering, op de reeds door de jury
gedane schuldigverklaring zijn arrest wijst overeenkomstig de artikelen 362 en
volgende van dit wetboek, zonder daarbij evenwel gebonden te zijn door de beslissing
over de verzachtende omstandigheden. (lmpliciet.).
13 juni 2000
1088

-7038. - Vemietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Beroepen vonnis - Niet ontvankelijke strafvordering - Veroordeling in
hager beroep - Geen eenstemmigheid - Vemietiging van het bestreden arrest Uitbreiding tot de schuldigverklaring.
De onwettigheid van de veroordeling in hoger beroep wegens schending van art.
211bis Sv. tast niet aileen de wettigheid van de uitgesproken straf, maar ook de
wettigheid van de schuldigverklaring aan, nu het beroepen vonnis de straf:Vordering
niet ontvankelijk had verklaard.
27juni2000
1208
39. - Vemietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Veroordeling met uitstel - Onwettigheid - Gevolgen.
In de regelleidt de onwettigheid van de beslissing die het uitstel beveelt ofweigert
- een maatregel die de uitvoering van de hoofdstraf be!nvloedt - tot vernietiging
van de beslissingen die de keuze van de straf en de strafmaat bepalen, wegens het
verband tussen de strafmaat en die maatregel; de vernietiging strekt zich niet uit tot
de beslissing waarbij het misdrijfbewezen is verklaard, wanneer ze wordt vernietigd
op een andere grond dan die welke die beslissing verantwoorden.
25 oktober 2000
1649
40. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte- Verval van het recht tot sturen - Herstel- Onderzoeken- Veiligheidsmaatregel - Onwettigheid - Gevolg.
De maatregel die het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maakt van het
slagen in een of meerdere onderzoeken is geen straf doch een veiligheidsmaatregel,
zodat de vernietiging wegens onwettigheid van die maatregel alleen de beslissing
over die verplichting betreft en niet de opgelegde straffen. (Art. 38, § 3, Wegver keerswet.)
1801
15 november 2000
41. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Geen instemming
van de beklaagde - Bevolen opschorting - Onwettigheid - Cassatie - Omvang.
De onwettigheid van de beslissing tot opschorting van de veroordeling brengt de
onwettigheid mee van de bijzondere verbeurdverklaring, die een aanvullende strafis;
de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de misdrijven
bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt wegens een
reden die geen verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval
is wanneer de onregelmatigheid alleen te wijten is aan de wettelijke voorwaarden
voor de toekenning van de opschorting van de veroordeling, zoals dat het geval is
wanneer de beklaagde zijn instemming niet heeft gegeven. (Artt. 1, 3 en 6 Probatiewet.)
1826
22 november 2000
42. - Vemietiging. Omvang. - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Veroordeling met uitstel - Onwettigheid van de uitgesproken strafGevolg t.a.v. de schuldigverklaring.
De enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van art. 8,
§ 1, Probatiewet tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, zodat de
vernietiging enkel slaat op het opleggen van straf.
1864
28 november 2000
Burgerlijke rechtsvordering
Beklaagde
43. - Vemietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Beklaagde.
Wanneer het Hof, in het beschikkend gedeelte van een arrest, de bestreden
beslissing vernietigt, doet het noodzakelijkerwijs en ongeacht de gebruikte bewoordingen uitspraak binnen de grenzen van de cassatieberoepen en, t.a.v. de burgerlijke
rechtsvorderingen, blijft de vernietiging noodzakelijkerwijs binnen de grenzen van
de middelen op grond waarvan ze is uitgesproken.
6 september 2000
1309
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-- 71 -Burgerrechtelijk aansprakelijke
44. - Vernietiging. Omvang -- Strafzaken -- Burgerlijke rechtsvordering -Burgerrechtelijk aansprakelijke - Beslissing over het beginsel inzake aansprakelijkheid- Cassatie - Gevolg- Niet definitieve beslissing over de omvang van de schade
- Cassatieberoep niet ontvankelijk - Afstand zonder berusting.
Vernietiging, op het cassatieberoep van de burgerrechtelijke aansprakelijke partij,
van de beslissingen over het beginsel inzake de aansprakelijkheid, leidt tot vernietiging van de niet definitieve beslissingen over de omvang van de schade, die het
gevolg zijn van die eerste beslissingen, zelfs als het cassatieberoep tegen de
laatstgenoemde beslissingen thans niet ontvankelijk is en eiser, zonder berusting,
afstand heeft gedaan van zijn cassatieberoep tegen die beslissingen.
829
3 mei 2000
Burgerlijke partij
45. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijke partij.
Wanneer het Hof, in het beschikkend gedeelte van een arrest, de bestreden
beslissing vernietigt, doet het noodzakelijkerwijs en ongeacht de gebruikte bewoordingen uitspraak binnen de grenzen van de cassatieberoepen en, t.a.v. de burgerlijke
rechtsvorderingen, blijft de vernietiging noodzakelijkerwijs binnen de grenzen van
de middelen op grond waarvan ze is uitgesproken.
1309
6 september 2000
46. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijke partij - Cassatie van de eindbeslissing op een van de rechtsvorderingen
- Vernietiging van de niet definitieve beslissing op de andere vordering- Voorwaarden.
Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, in zijn hoedanigheid van beklaagde
en van burgerlijke partij, van de eindbeslissing op de vordering die hij in de
hoedanigheid van burgerlijke partij tegen een beklaagde heeft ingesteld, leidt tot
vernietiging van de niet definitieve beslissing op de tegen hem, in de hoedanigheid
van beklaagde, door een andere burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering, wanneer die beslissing op dezelfde gronden onwettig is, ook al heeft eiser, aangezien het
cassatieberoep tegen die laatste beslissing vooralsnog niet ontvankelijk is, afstand
gedaan van zijn tegen die laatste beslissing ingestelde cassatieberoep zonder erin te
berusten.
6 september 2000
1309
Tussenkomende partij
47. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij - Beginsel van de aansprakelijkheid - Eindbeslissing Omvang van de schade - Geen eindbeslissing - Vernietiging - Afstand van het
cassatieberoep zonder berusting - Omvang van de vernietiging.
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.)
1399
20 september 2000
48. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij- Verzekeraar van de beklaagde- Beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering - Vernietiging - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Geen
afzonderlijk dictum - Omvang van de vernietiging.
Wanneer, op het cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde, de beslissing
op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering vernietigd wordt, strekt die
vernietiging zich uit tot de beslissing op de tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen geen van de gedingvoerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en die, bijgevolg,
t.a.v. de omvang van de vernietiging, geen afzonderlijk dictum is.
20 september 2000
1399

-7249. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij - Cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering - Vernietiging - Betekening van het
cassatieberoep aan de beklaagde - Gevolgen.
Wanneer, op het cassatieberoep van een vrijwillig tussengekomen partij, de
beslissing die haar in solidum met de beklaagde veroordeelt tot vergoeding van het
slachtoffer van een door de beklaagde veroorzaakte schade, vernietigd wordt, en
eiseres haar cassatieberoep aan laatstgenoemde heeft doen betekenen, verklaart het
Hofhet arrest bindend jegens de beklaagde, ook al was er tussen eiseres en hem geen
geding voor de bodemrechter aangegaan en spreekt het bestreden vonnis jegens haar
geen enkele veroordeling in zijn voordeel uit.
20 september 2000
1399
50. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij - Onbeperkte voorziening - Beslissing over het beginsel van
de tussenkomst - Cassatie - Uitbreiding - Geen eindbeslissing - Omvang van de
schade.
De vernietiging, op de onbeperkte voorziening van de vrijwillig tussengekomen
partij, van de beslissing over het beginsel van haar tussenkomst, brengt de vernietiging mee van de niet definitieve beslissing over de omvang van de schade van de
burgerlijke partij, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing.
1553
11 oktober 2000
51. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij - Cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer - Cassatie Uitbreiding- Beslissing die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten het
geding stelt- Afzonderlijk beschikkend t.a.v. de vernietiging.
Wanneer, op het cassatieberoep van de verzekeraar van de beklaagde, vrijwillig
tussengekomen partij, de beslissingen op de door het slachtoffer van het ongeval
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen vernietigd worden, strekt de
vernietiging zich uit tot de beslissing op de door het slachtoffer tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grand
waarvan laatstgenoemde buiten het geding is gesteld, aangezien geen van de bij de
zaak betrokken partijen tegen die laatstgenoemde beslissing een ontvankelijk
cassatieberoep kon instellen en die beslissing, wat de vernietiging betreft, geen
afzonderlijke beschikking vormt.
11 oktober 2000
1553

BINDENDVERKLARING
52. - Bindendverklaring - Burgerlijke zaken - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de door de eiser tot cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer niet blijkt dat die eiser enig belang erbij kan
hebben dat het arrest van het Hof wordt bindend verklaard voor de daartoe in de
zaak opgeroepen partijen. (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
415
14 februari 2000
53. - Bindendverklaring - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Onderscheiden dicta - Verband - Vernietiging - Gevolg.
De vernietiging van een dictum leidt tot de vernietiging van het dictum waarin de
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij buiten het geding wordt
geplaatst, aangezien het arrest door zijn vermeldingen een verband legt tussen het
eerste en het tweede dictum.
941
19 mei 2000
54. - Bindendverklaring - Strafzaken - Vrijwillig tussengekomen partij Voorziening tegen de beklaagde - Geen geding tussen hen noch veroordeling Betekening van de voorziening aan de beklaagde - Gevolg.
De betekening aan de beklaagde van de voorziening die door de voor het
strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij is ingesteld, geldt als een oproeping tot
bindendverklaring van het arrest.
11 oktober 2000
1553
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ALLERLEI
55. - Allerlei- Internationaal Tribunaal voor Ruanda- Verzoek tot onttrekking
van de zaak aan de nationale gerechten - Feit waaruit geen grand van nietontvankelijkheid kan worden afgeleid - Vaststelling - Bevoegdheid van het HofGrenzen.
Wanneer het Hof van Cassatie kennis neemt van een verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten,
vermag het Hof geen feit vast te stellen, waaruit het geen grond van nietontvankelijkheid van dat verzoek tot onttrekking kan afteiden. (Art. 6 wet 22 maart
1996.)
786
12 april 2000
56. - Allerlei - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid na
cassatieberoep - Gevolg.
Een op grond van een door de wetgever, wegens schending van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig
bestreden rechterlijke beslissing kan niet in de rechtsorde gehandhaafd blijven, ook
al is de nieuwe wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in werking getreden.
(Artt. 10 en 11 Gw.)
1458
29 september 2000

CASSATIEBEROEP
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
Eisers en verweerders
Termijnen van cassatieberoep en betekening
Duur, begin en einde
Vormen
Algemeen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
STRAFZAKEN

Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
Algemeen
Strafvordering
Algemeen
Beklaagde en verdachte
Openbaar ministerie en vervolgende partij
Tussenkomende partij
Burgerlijke rechtsvordering
Openbaar ministerie
Tussenkomende partij
Termijnen voor cassatieberoep en betekening
Strafvordering
Duur, begin en einde
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
Eindbeslissing
Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep
Geschil inzake bevoegdheid
Burgerlijke rechtsvordering
Duur, begin en einde
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)

-74Vormen
Algemeen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging
Vorm en termijn voor memories en stukken
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Algemeen
Strafvordering
Algemeen
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
Gemis aan belang of bestaansreden
Allerlei
Afstand
Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
Allerlei
BELASTINGZAKEN

Algemeen
Termijnen van cassatieberoep en betekening
Voorbarig cassatieberoep
Vormen
Algemeen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging
Vorm en termijn voor memories en stukken
Beslissingen vatbaar voor casstieberoep
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
Afstand
TUCHTZAKEN

Vormen

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Ongrondwettige wet - Nieuwe wet - Toepasselijkheid na
cassatiebetoep - Gevolg.
Een op grond van een door de wetgever, wegens schending van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig
bestreden rechterlijke beslissing kan niet in de rechtsorde gehandhaafd blijven, ook
al is de nieuwe wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in werking getreden.
(Artt. 10 en 11 Gw.)
1458
29 september 2000

BURGERLIJKE ZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD

Eisers of verweerders
2. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders - Verweerder - Geen partij in de
bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een verweerder die geen partij is in
de bestreden beslissing. (Art. 1079 Ger.W.)
5 juni 2000
1043
3. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders - Eiser - Provincie - Bestendige
deputatie - Machtiging.

-75Geen enkele wetsbepaling legt de bestendige deputatie de verplichting op om bij
haar voorziening een eensluidend uittreksel te voegen uit het door haar op grond van
art. 106, vijfde lid, Provinciewet getroffen besluit om haar vordering in te stellen.
(Artt. 74 en 106, vijfde lid, Provinciewet.)
1451
28 september 2000
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING

Duur, begin en einde
4. - Burgerlijke Zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde - Begin - Betekeningen en kennisgevingen - Gerechtsbrief- Niet
verplichte gerechtsbrief
De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil betreffende een in art. 580,
1 o, Ger.W. genoemde zaak, begint te lopen bij de betekening van de bestreden
beslissing en niet vanaf de kennisgeving van die beslissing per gerechtsbrief aan de
partijen. (Artt. 580, 1°, 704, eerste lid, 792, tweede en derde lid, en 1073, eerste lid,
Ger.W.)
8 mei 2000
865
5. - Bugerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde - Begin - Eensluidend verklaard afschrift van de beslissing Betekening.
Aangezien de artt. 1386 en 1495 Ger.W. specifiek betrekking hebben op de
tenuitvoerlegging, doet de betekening van een eensluidend verklaard afschrift van de
beslissing in plaats van de betekening van een afschrift van de uitgifte van de
beslissing, de termijn van cassatieberoep ingaan. (Art. 1073, eerste lid, Ger.W.)
1659
26 oktober 2000
VORMEN

Algemeen
6. - Burgerlijke zaken - Vormen - Algemeen - Grand van nietontvankelijkheid - Grand van niet-ontvankelijkheid ambtshalve opgeworpen tegen
een door een partij ondertekende voorziening - Geen kennisgeving.
De grond van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve wordt opgeworpen tegen een
voorziening in burgerlijke zaken die ingesteld is bij een verzoekschrift dat door de
partij zelf en niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend, dient
niet voorafgaandelijk ter kennis te worden gebracht; in een dergelijk geval geldt art.
1097 Ger.W. niet. (Artt. 1080 en 1097 Ger.W.)
1818
20 november 2000
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
7. - Burgerlijke zaken- Vormen- Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
- Gronden van niet-ontvankelijkheid - Taal - Eentaligheid van de akte - Stuk in
het middel aangehaald in een andere taal.
Nietig is de voorziening die een middel bevat waarin een stuk wordt aangehaald in
een andere taal dan die van de rechtspleging zonder dat de vertaling of de zakelijke
inhoud ervan wordt weergegeven in de taal van de rechtspleging. (Artt. 27 en 40,
eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.)
1066
8 juni 2000
Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging
8. - Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/ of
neerlegging - Betekeningen en kennisgevingen - Betekening in het buitenland Gekozen woonplaats - Kennis - Bewijs.
De in het buitenland gedane betekening van de bestreden beslissing is ongedaan
indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de gekozen woonplaats van degene aan
wie betekend wordt in Belgie kende; het bewijs van die kennis moet worden geleverd
door de partij die zich erop beroept. (Art. 40, vierde lid, Ger.W.)
7 september 2000
1317

-76BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
9. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Maatregel van inwendige aard
- Begrip.
Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht is geen beslissing of maatregel van louter inwendige aard; tegen dergelijke beslissing staat cassatieberoep open.
(Artt. 1046 en 1073 Ger.W.)
18 mei 2000
937
10. - Burgerlijke zaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Vervanging van een deskundige
- Eindbeslissing - Begrip.
Het arrest dat voorziet in de vervanging van een deskundige zonder dat daartegen
kritiek is geuit, is geen eindbeslissing. (Artt. 19 en 1077 Ger.W.)
2 november 2000
1698
11. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg - Benoeming van een arbite1~
Tegen de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg tot
benoeming van een arbiter op grand van art. 1684, eerste lid, Ger.W., staat geen
cassatieberoep open. (Art. 1686, eerste lid, Ger.W.)
2004
15 december 2000

STRAFZAKEN
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD

Algemeen
12. - Strafzaken- Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden
ingesteld - Algemeen - Cassatieberoep in naam van een overledene - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het namens een overledene ingestelde cassatieberoep.
829
3 mei 2000
13. - Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden
ingesteld - Algemeen - Eisers en verweerders - Vrijwillig tussengekomen partijWaals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium - Herstel van
plaats in de vorige staat - Gemachtigde ambtenaar - Niet ontvankelijk verklaard
hager beroep - Voorziening - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van een gedelegeerd ambtenaar tegen het arrest van het hof
van beroep, waarbij zijn hager beroep tegen een vonnis van de correctionele
rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard, dat verzuimd heeft uitspraak te doen
over de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat die de ambtenaar, als
vrijwillig tussengekomen partij, heeft ingesteld met toepassing van art. 155, § 1,
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, is ontvankelijk.
(lmpliciet).
13 december 2000
1972
StrafVordering
Algemeen
14. - Strafzaken- Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden
ingesteld- Strafvordering- Algemeen- Cassatieberoep van een eiser die niet in het
geding betrokken is - Ontvankelijkheid.
Aangezien er tussen verweerder en eiser, die niet betrokken was in het geschil voor
de appEdrechters, voor laatstgenoemden geen geding was aangegaan, en het betrokken arrest geen enkele veroordeling van eiser ten gunste van verweerder uitspreekt,
is het cassatieberoep niet ontvankelijk.
1496
4 oktober 2000

-77Beklaagde en verdachte
15. - Strafzaken- Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden
ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Een enkele straf uitgesproken wegens twee misdrijven - Beperkt cassatieberoep - Naar recht verantwoorde
straf- Ontvankelijkheid.
Wanneer ten laste van de beklaagde een enkele straf uitgesproken wordt wegens
twee misdrijven en de beklaagde een cassatieberoep instelt dat beperkt is tot de
veroordeling wegens een van die misdrijven, hoewel de uitgesproken straf naar recht
verantwoord blijft door het ander misdrijf, is het aldus beperkte cassatieberoep niet
ontvankelijk.
28 juni 2000
1216
Openbaar ministerie en vervolgende partij
16. - Strafzaken -Personen door oftegen wie cassatieberoep kan ofmoet worden
ingesteld - Strafuordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij - Douane
en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling - Voorziening door Bestuur van Financien - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep door het Bestuur van Financien tegen een beslissing van
voorlopige invrijheidstelling inzake douane en accijnzen is niet ontvankelijk. (Art.
113 Sv.)
25 januari 2000
216
Tussenkomende partij
17. - Strafzaken- Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden
ingesteld - Strafuordering - Tussenkomende partij - Eiser - Hoedanigheid en
belang - Grand van niet-ontvankelijkheid - Grondslag.
De tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit
afgeleid dat eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om het cassatieberoep in
te stellen, moet worden aangenomen, wanneer die eiser een handelsvennootschap is
die voor de bodemrechters partij was in de zaak, maar v66r het cassatiegeding, t.g.v.
een fusie, in een andere handelsvennootschap is opgenomen. (Art. 17 Ger.W.)
369
9 februari 2000
Burgerlijke rechtsvordering
Openbaar ministerie
18. - Strafzaken- Personen door oftegen wie cassatieberoep kan ofmoet worden
ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - Openbaar ministerie.
Het O.M. is in de regel niet bevoegd om cassatieberoep in te stellen tegen een
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering. (Artt. 177 en 216 Sv.)
5.januari 2000
15
19. - Strafzaken- Personen door oftegen wie cassatieberoep kan ofmoet worden
ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering- Openbaar ministerie - Openbare orde Ontvankelijkheid.
Het O.M. kan een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg
en in burgerlijke zaken gewezen beslissing, als de openbare orde in het gedrang komt
door een toestand die verholpen dient te worden; dat is niet het geval wanneer het hof
van beroep, op het hoger beroep van de burgerlijke partij, de toestand van die partij
verergert. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.; art. 202 Sv.)
5 januari 2000
15

Tussenkomende partij
20. - Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden
ingesteld- Burgerlijke rechtsvordering- Tussenkomende partij- Geen geding voor
de bodemrechter tussen eiser en verweerder- Geen veroordeling van de ene partij ten
voordele van de andere - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer er tussen eiser en verweerder
geen geding is aangegaan voor de bodemrechter en de ene partij niet is veroordeeld
ten voordele van de andere.
11 oktober 2000
1553
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Strafvordering
Duur, begin en einde
21. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping Cassatieberoep van de veroordeelde - Termijn.
Ret cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping
van de voorwaardelijke invrijheidstelling, moet binnen vijftien vrije dagen worden
ingesteld na de dag waarop hem de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ter kennis is gebracht bij aangetekende brief, of, indien de
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de
beslissing door de directeur van de strafinrichting. (Art. 373 Sv.; art. 10, § 5, eerste
lid, wet 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot
wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen
abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964.)
90
12 januari 2000
22. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur, begin en einde - Voorlopige hechtenis - Handhaving -Arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling - Voorziening - Termijn van 24 uren - Begin.
De bij art. 31, § 2, Wet Voorlopige Rechtenis bepaalde termijn van vierentwintig
uren om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van de kamervan inbeschuldigingstelling
tot handhaving van de voorlopige hechtenis begint te lopen vanaf de dag waarop de
bestreden beslissing aan de verdachte wordt betekend. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige
Rechtenis.)
21 maart 2000
638
23. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Duur, begin en einde - Voorziening van de beklaagde tegen een arrest dat zijn
verzet ongedaan verklaart - Termijn van vijftien dagen ingaande de dag na de
betekening - Toepassing.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die door een beklaagde
wordt ingesteld na het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, die ingaat
de dag na de betekening van het arrest waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard,
ook al is de betekening niet aan de persoon gedaan. (Artt. 187, 373 en 413, derde lid,
Sv.).
4 april 2000
702
24. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Duur, begin en einde -Begin- Cassatieberoep tijdens de gewone termijn van
verzet - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening die wordt ingesteld v66r het verstrijken van de
gewone termijn van verzet. (Artt. 187, 373 en 413 Sv.)
13juni2000
1083
25. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Duur, begin en einde- Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
- Op tegenspraak gewezen eindbeslissing - Laattijdig cassatieberoep - Gevolg.
Ret cassatieberoep dat na de in art. 373 Sv. voorgeschreven termijn ingesteld
wordt tegen een op tegenspraak gewezen eindbeslissing van de Roge Commissie tot
Bescherming van de Maatschappij, is laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk. (Art.
373 Sv.; art. 31 wet 1 juli 1964.)
1099
14 juni 2000
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
26. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- VOorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Redelijke termijn - Ontvankelijkheid.
Ret cassatieberoep dat de verdachte, v66r de eindbeslissing, instelt tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk, wanneer dat
arrest, zonder over een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artt. 135
en 235bis Sv. uitspraak te doen, de exceptie betreffende de bij art. 5.3 E.V.R.M.

-79gewaarborgde redelijke termijn verwerpt, aangezien die mogelijke overschrijding
geen grond van nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering
oplevert. (Art. 5.3 E.V.R.M.; artt. 135, 235bis en 416 Sv.)
144
19 januari 2000

27. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening- Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoeksrechter Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling van inbeslagname - Beschikking
- Afwijzing- Hoger beroep - Verwerping.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat eisers hoger beroep tegen
de beschikking van de onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot opheffing van een
onderzoekshandeling van inbeslagneming heeft verworpen, ongegrond verklaart, is
geen eindbeslissing, zodat de voorziening niet ontvankelijk is. (Artt. 61quater en 416
Sv.)
30 mei 2000
1009
28. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Verzoek om bijkomende
onderzoekshandeling te verrichten - Taalgebruik in gerechtszaken (wet 15 juni 1935)
- Beschikking van de onderzoeksrechter- Onontvankelijk verzoek -Hoger beroep
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen onderzoek van de regelmatigheid van
de procedure of van de strafvordering - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beroepen beschikking van de
onderzoeksrechter bevestigt op grond dat het verzoekschrift, neergelegd met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, Wetboek van Strafvordering,
wegens miskenning van de wet van 15 juni 1935 betreffende het taalgebruik in
gerechtszaken, onontvankelijk is, aangezien deze beslissing geen uitspraak doet over
de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld bij artikel 131, § 1, of
over de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering en aldus niet gewezen werd met toepassing van artikel
235bis, maar uitsluitend met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde
lid, en evenmin een eindbeslissing is in de zin van artikel416 van dit wetboek. (Artt.
61quinquies, 127, vierde lid, 131, § 1, 235bis en 416 Sv.)
1086
13 juni 2000
29. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Verdachte - Raadkamer Beschikking van verwijzing naar correctionele rechtbank - Niet ontvankelijk hager
beroep - Beslissing in hager beroep - Geen eindbeslissing - Niet ontvankelijke
voorziening.
Geen eindbeslissing is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat op
het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van verwijzing
naar de correctionele rechtbank door de raadkamer, dit hoger beroep niet ontvankelijk verklaart omdat het voorwerp van het hoger beroep niet begrepen is onder de
gevallen waar de wet dat rechtsmiddel tegen de beschikking van verwijzing van de
raadkamer aan de inverdenkinggestelde toekent; het onmiddellijk cassatieberoep
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is mitsdien evenmin
ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
1211
27 juni 2000
30. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoek in strafzaken Beschikking tot verwijzing- Hoger beroep van de verdachte- Kamer van inbeschuldigingstelling- Beslissing van niet-ontvankelijkheid van het hager beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
De verdachte beschikt aileen over een onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep
van die verdachte tegen een beschikking tot verwijzing, in zoverre de kamer van
inbeschuldigingstelling, op dat hoger beroep, uitspraak diende te doen over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die invloed hebben op hetzij een handeling
van het onderzoek, hetzij de bewijsverkrijging of die de beschikking tot verwijzing

-80zelf raken, of op gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering.
(Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, Sv.)
22 augustus 2000
1281
31. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoeksgerechten Vordering tot aanvullende onderzoeksverrichtingen- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Arrest - Ongegronde vordering - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen de arresten van de kamer van
inbeschuldigingstelling, waarin beslist wordt, enerzijds, dat het onderzoek voltooid is
en dat de vordering tot aanvullende onderzoeksverrichtingen niet gegrond is, en,
anderzijds, dater voldoende bezwaren tegen de betrokkene bestaan om hem naar het
hof van assisen te verwijzen, is niet ontvankelijk, daar die beslissingen geen
eindbeslissingen zijn in de zin van art. 416 Sv. en noch over een geschil inzake
bevoegdheid noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek
uitspraak doen. (Art. 416 Sv.; art. 37 wet 12 maart 1998.)
20 september 2000
1406
32. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beschikking van de raadkamer- Nieuwe omschrijving van de feiten- Aanhouden van de uitspraak- Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hager beroep - Geen
eindbeslissing - Voorziening - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het v66r de eindbeslissing
ingesteld wordt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat een
hoger beroep niet ontvankelijk verklaart dat ingesteld werd tegen een beschikking
van de raadkamer, waarbij de feiten opnieuw omschreven werden en de uitspraak
voor het overige aangehouden werd zonder dat uitspraak wordt gedaan over de
verwijzing van de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank, aangezien
dat arrest geen eindbeslissing is in de zin van art. 416 Sv. en noch over een geschil
inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek,
noch over het beginsel van een aansprakelijkheid uitspraak doet. (Artt. 135, 235bis
en 416 Sv.)
15 november 2000
1806
33. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Aanwijzing van een raadsheer-onderzoeker.
Een cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het door de verdachte v66r de
eindbeslissing ingesteld wordt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
die, op het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer tot
handhaving van zijn voorlopige hechtenis, de zaak aan zich trekt, de onderzoeksrechter ontslaat van het onderzoek en een raadsheer van het hofvan beroep aanwijst
om de dienstige onderzoeksopdrachten te verrichten. (Art. 416 Sv.)
13 december 2000
1982
Eindbeslissing
34. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Eindbeslissing- Jeugdbescherming- Vlaamse Gemeenschap- Bijzondere
jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare pedagogische
maatregelen - Hoger beroep -Arrest - Eindbeslissing - Begrip.
Een door de jeugdrechter in hoger beroep op tegenspraak gewezen arrest dat,
zonder een onderzoek te bevelen en zonder de uitspraak over welk punt dan ook aan
te houden, t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugdbijstand, onder bepaalde voorwaarden, beveelt, is een eindbeslissing die onmiddellijk
vatbaar is voor cassatieberoep. (Art. 416 Sv.; artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr.Vl. 27 juni
1985, gecotirdineerd bij Besl.Vl.Ex. 4 april 1990.)
4 oktober 2000
1501
Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep
35. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep- Inverdenkinggestelde - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling- Ontvankelijkheid.

-81Ingevolge art. 135, § 2, Sv. kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen
tegen de volgende beschikkingen van de raadkamer :
1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel131, § 1, Sv., op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie
werd ingeroepen voor de raadkamer;
2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Sv.;
3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 Sv. in geval van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, op voorwaarde dat het
middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer;
4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden zijn aangetast;
Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv. volgt dat de
inverdenkinggestelde aileen maar in gelijkaardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling,
zodat hij geen onmiddellijk cassatieberoep kan insteilen tegen de beslissing van de
kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat er
tegen de betrokkene voldoende bezwaren bestaan en die hem naar de correctionele
rechtbank verwijst. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, en 539 Sv.)
11 januari 2000
61
36. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Onderzoek in gerechtelijke zaken - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de
verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing van nietontvankelijkheid van het hager beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Een cassatieberoep is ontvankelijk, wanneer het door de verdachte onmiddeilijk
ingesteld wordt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, met
toepassing van art. 135 Sv., het hoger beroep van de verdachte tegen een door de
raadkamer gewezen beschikking tot correctionele verwijzing niet ontvankelijk verklaart. (Artt. 135, § 2, tweede lid, en 416, tweede lid, Sv.) (Impliciet.)
21 juni 2000
1173
37. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening- Strafvordering- Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep- Inverdenkinggestelde - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betwisting
omtrent het bestaan van voldoende bezwaren - Ontvankelijkheid.
Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is onmiddellijk
cassatieberoep toegelaten oak in het geval van onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling. Geen
onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid van de verwijzingsbeschikking in de zin van
artikel 35, § 2, Wetboek van Strafvordering, wordt evenwel opgeworpen wanneer de
kritiek op de motivering van deze beschikking erop neerkomt aileen het bestaan van
voldoende bezwaren te betwisten.
5 september 2000
1303
38. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep- Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Onmiddellijk cassatieberoep door in
verdenking gestelde - Gevallen.
Uit de artikelen 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat
de in verdenking gestelde bij de regeling van de rechtspleging aileen maar onmiddeilijk cassatieberoep kan instellen wanneer de kamer van inbeschuldigingsteiling
het hager beroep van de in verdenking gestelde ontvankelijk heeft verklaard of
wanneer ze zijn hoger beroep niet ontvankelijk heeft verklaard maar in werkelijkheid geroepen werd uitspraak te doen over : 1. onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden bepaald in artikel131, § 1, Wetboek van Strafvordering die bij schriftelijke conclusie waren ingeroepen voor de raadkamer; 2. gronden van nietontvankelijkheid of van verval van de strafvordering die bij schriftelijke conclusie
waren ingeroepen voor de raadkamer of zijn ontstaan na het debat voor de
raadkamer; 3. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten. (Artt. 135, § 2, 235bis, § 1, en 416, tweede lid, Sv.)
3 oktober 2000
1490

-8239. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid.
De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen slechts tegen een arrest
over hun hager beroep tegen een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep
instellen in gelijkaardige gevallen als waarin zij overeenkomstig artikel 135, § 2,
Wetboek van StrafVordering daartegen hager beroep kunnen instellen. (Artt. 135, §
2, en 416, tweede lid, Sv.)
14 november 2000
1792
Geschil inzake bevoegdheid
40. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Geschil inzake bevoegdheid- Kamer van inbeschuldigingstelling- Verwijzingsarrest - Betwisting van de omschrijving van de feiten.
Het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing ingesteld wordt tegen een arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling, die de verdachte naar het hof van assisen
verwijst en aan de feiten een omschrijving geeft die laatstgenoemde betwistte, is niet
ontvankelijk, aangezien dat arrest geen uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 539 Sv. (Artt. 416, tweede lid,
en 539 Sv.)
13 december 2000
1981
Burgerlijke rechtsvordering
Duur, begin en einde
41. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Duur, begin en einde - Toepassing.
Artikel 373 Wetboek van StrafVordering bepaalt dat de termijn om cassatieberoep
in te stellen voor de veroordeelde vijftien vrije dagen bedraagt na de dag waarop het
arrest v66r hem is uitgesproken, zodat de voorziening, die ingesteld werd de
zestiende dag na de uitspraak van de bestreden beslissing, tijdig is.
1300
5 september 2000
42. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Duur, begin en einde - Bij verstek veroordeelde beklaagde WA.M.-verzekering- Verzekeraar van de beklaagde- Beslissing op tegenspraakCassatieberoep van de verzekeraar tegen de burgerlijke partij- Gewone verzettermijn
- Ontvankelijkheid.
Wanneer een beklaagde bij verstek wordt veroordeeld door een beslissing die in
laatste aanleg op tegenspraak is genomen t.a.v. de W.A.M.-verzekeraar van die
beklaagde, is het onmiddellijk cassatieberoep van de verzekeraar tegen de burgerlijke partij ontvankelijk, niettegenstaande de gewone verzettermijn welke voor de
beklaagde openstaat, niet verstreken is. (lmpliciet.)
1346
13 september 2000
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
43. --:- Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Arrest dat een
schadevergoeding oplegt en een deskundige aanwijst.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, als het voor de eindbeslissing wordt
ingesteld tegen een arrest dat, zonder over een geschil inzake bevoegdheid of met
toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. uitspraak te doen, de beklaagde en de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij veroordeelt om aan de burgerlijke partij een
provisionele schadevergoeding te betalen en een deskundige aanwijst om de schade
definitief te bepalen. (Art. 416 Sv.)
3 mei 2000
829
44. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beslissing bij
verstek t.a. v. burgerlijke partij- Beslissing vatbaar voor verzet- Cassatieberoep van
beklaagde v66r verstrijken van verzettermijn - Ontvankelijkheid.

-83Cassatieberoep door de beklaagde tijdens de verzettermijn tegen een t.a.v. de
burgerlijke partij bij verstek gewezen beslissing waartegen voor haar verzet openstaat is voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk. (Art. 413 Sv.)
27 juni 2000
1209
VORMEN

Algemeen
45. - Strafzaken- Vormen- Algemeen- Ontvankelijkheid- Memorie - Geen
verplichting.
Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de ontvankelijkheid van een cassatieberoep aan de verplichting om een memorie neer te leggen.
2 februari 2000
277
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
46. - Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen Voorwaardelijke invrijheidstelling- Herroeping- Cassatieberoep ingesteld bij brief
Het bij brief ingestelde cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de
voorwaardelijke invrijheidstelling, is niet ontvankelijk. (Art. 417 Sv.)
9 februari 2000
374
47. - Strafzaken- Vormen- Vorm van het cassatieberoep en vermeldingenAkte van voorziening gesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissingGevolg.
De ambtenaar die de verklaring van voorziening in strafzaken ontvangt, moet, op
straffe van nietigheid, daarvan akte opmaken in de taal van de bestreden beslissing.
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
644
22 maart 2000
48. - Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen Voorwaardelijke invrijheidstelling - Herroeping - Verklaring aan het secretariaat
van de commissie.
Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling wordt ingesteld door een verklaring aan het secretariaat van de
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 417 Sv.) (lmpliciet.)
29 maart 2000
679
49. - Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen Akte van voorziening gesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissingGevolg.
Niet ontvankelijk is de voorziening, wanneer de akte waarbij het cassatieberoep
werd ingesteld, nietig is omdat zij opgesteld is in een andere taal dan die van de
bestreden beslissing. (Art. 27 en 40 wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.)
13 juni 2000
1086
Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging
50. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Bewijs van de betekening - Bewijs van ontvangst onder gesloten omslag Toepassing.
Het bewijs van ontvangst onder gesloten omslag van een betekening die zelf niet
werd neergelegd, levert geen bewijs van betekening op. (Art. 418 Sv.)
11 januari 2000
60
51. - Strafzaken- Vormen- Vorm en termijn van betekening en/ofneerlegging
-Arrest van buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep van de burgerlijke partij Betekening aan de in Frankrijk wonende verdachte - Modaliteiten - Bewijs.
De betekening, aan een in Frankrijk wonende verweerder, van het cassatieberoep
dat de burgerlijke partij heeft ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling waarin beslist wordt om de verdachte buiten vervolging te
stellen, moet worden verricht op de wijze bepaald in art. 40, eerste lid, Ger.W.; het
bewijs van de regelmatigheid van die betekening volgt uit de neerlegging, op de

-84griffie van het Hof, van het postontvangstbewijs dat bij het exploot van betekening
gevoegd werd. (Art. 40, eerste lid, Ger.W.)
31 mei 2000
1016
52. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Hof van beroep, jeugdkamer - Cassatieberoep tegen arrest door ouder van
minderjarige - Betekening van voorziening aan openbaar ministerie.
Niet ontvankelijk is het door een ouder van een minderjarige ingestelde cassatieberoep tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep, indien niet blijkt
dat de voorziening werd betekend aan het openbaar ministerie. (Art. 418 Sv.)
6 juni 2000
1047
53. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Jeugdbescherming - Ouders van een minderjarige - Ontvankelijkheid Betekening aan het O.M.
Het cassatieberoep dat een van de ouders van een minderjarige heeft ingesteld
tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep, is niet ontvankelijk,
wanneer niet blijkt dat het aan het O.M. is betekend. (Art. 418 Sv.)
27 september 2000
1441
54. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Betekening- Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij- Regelmatigheid
der betekening - Gevolg.
Nude uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter beheerst
wordt door de regels van het strafprocesrecht, is het cassatieberoep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk wanneer het aan de partij tegen wie het is gericht, wordt
betekend overeenkomstig de bepalingen van art. 38, § 1, Ger.W., dat de betekeningen
in andere dan in strafzaken betreft. (Art. 38 Ger.W.)
28 november 2000
1860
Vorm en termijn voor memories en stukken
55. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken Memorie - Termijn - Voorlopige hechtenis - Overmacht - Ontvankelijkheid.
Het Hof slaat acht op de memorie die eiser instelt buiten de bij art. 31, § 3, Wet
Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn, wanneer eiser zich op overmacht kan
beroepen. (Art. 31, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
5 januari 2000
22
56. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken- Niet
ondertekende memorie - Gevolg.
Het Hof slaat geen acht op een memorie die niet is ondertekend. (Art. 420bis Sv.)
3 oktober 2000
1493
57. - Strafzaken- Vormen- Vorm en termijn voor memories en stukkenVoorziening van het openbaar ministerie - Vertraging bij de overzending van het
dossier- Wetsschending te wijten aan eiser- Onderzoek van eisers memorie door het
Hof- Gevolg.
Het Hof kan geen acht slaan op de memorie van het O.M., eiser tot cassatie,
wanneer het vaststelt dat de indiening van die memorie binnen de bij art. 420bis,
tweede lid, Sv. bepaalde termijn het gevolg is van een door de eiser zelf begane
schending van de wet; zulks is met name het geval wanneer de memorie te laat zou
zijn ingediend, indien eiser, overeenkomstig art. 424 Sv., het dossier onverwijld aan
de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie had overgezonden. (Artt. 420bis,
tweede lid, 422, 423 en 424 Sv.)
11 oktober 2000
1559
58. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken Termijn voor neerlegging van de memorie - Vergetelheid - Overmacht - Toepassing.
De laattijdige neerlegging van een memorie wegens vergetelheid door de lasthebber van de raadsman van een beklaagde maakt geen geval van overmacht uit. (Artt.
420bis en 420ter Sv.)
19 december 2000
2038

-85BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Algemeen
59. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen Strafvordering- Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Betwisting omtrent
het bestaan van voldoende bezwaren - Ontvankelijkheid.
Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van StrafVordering, is onmiddeilijk
cassatieberoep toegelaten ook in het geval van onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingsteiling. Geen
onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid van de verwijzingsbeschikking in de zin van
artikel 35, § 2, Wetboek van StrafVordering, wordt evenwel opgeworpen wanneer de
kritiek op de motivering van deze beschikking erop neerkomt aileen het bestaan van
voldoende bezwaren te betwisten.
5 september 2000
1303
StrafVordering
Algemeen
60. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingAlgemeen - Beslissingen al dan niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.
Ingevolge art. 135, § 2, Sv. kan de inverdenkinggestelde hoger beroep insteilen
tegen de volgende beschikkingen van de raadkamer :
1. beschikkingen betre:ffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel131, § 1, Sv., op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie
werd ingeroepen voor de raadkamer;
2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Sv.;
3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 Sv. in geval van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafVordering, op voorwaarde dat het
middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer;
4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden zijn aangetast;
Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv. volgt dat de
inverdenkinggestelde aileen maar in gelijkaardige gevailen onmiddellijk cassatieberoep kan insteilen tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingsteiling,
zodat hij geen onmiddeilijk cassatieberoep kan insteilen tegen de beslissing van de
kamer van inbeschuldigingsteiling die oordeelt dat het onderzoek voiledig is, dat er
tegen de betrokkene voldoende bezwaren bestaan en die hem naar de correctionele
rechtbank verwijst. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, en 539 Sv.)
11 januari 2000
61
61. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingAlgemeen - Onderzoek in strafzaken - Controle van het onderzoek - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Arrest - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Onmiddeilijk vatbaar voor cassatieberoep is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet, hetzij over de regelmatigheid van de rechtspleging,
hetzij over een onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid die een invloed heeft op een
handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, hetzij over een grond van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafVordering. (Art. 416, tweede lid, Sv.)
19 april 2000
821
62. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingAlgemeen - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.
De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen slechts tegen een arrest
over hun hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep
instellen in gelijkaardige gevallen als waarin zij overeenkomstig artikel 135, § 2,
Wetboek van StrafVordering daartegen hoger beroep kunnen insteilen. (Artt. 135, §
2, en 416, tweede lid, Sv.)
14 november 2000
1792

-86Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatie
63. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing door
commissie tot bescherming van de maatschappij - Beslissing niet in laatste aanleg
gewezen - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Nu tegen een beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij
waarbij het verzoek om invrijheidstelling van de ge'interneerde wordt afgewezen
hoger beroep openstaat bij de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
is een voorziening in cassatie tegen voornoemde beslissing niet ontvankelijk omdat
ze niet in laatste aanleg werd gewezen. (Artt. 19 Wet Bescherming Maatschappij, 407
en 41S Sv.)
4 januari 2000
12
64. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Toepassing van artikel
416, eerste lid Sv.
Artikel 416, eerste lid, Sv. is niet toepasselijk op het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat niet beslist inzake bevoegdheid en geen maatregelen
beveelt met toepassing van de artikelen 135 en 2S5bis Sv.
28 maart 2000
665
65. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Veroordelend vonnis Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Hoger beroep tegen het veroordelend vonnis Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid.
Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke
veroordeling, is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, doch
vormt daarmee een geheel; wanneer het veroordelend vonnis niet definitiefis, is het
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding voorbarig, dus niet
ontvankelijk.
824
25 april 2000
66. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - \krzoek tot opheffing
van een onderzoekshandeling -Hoger beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Onmiddellijk
cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Ingevolge artikel416 Wetboek van Strafvordering staat enkel onmiddellijk cassatieberoep open tegen een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in het
kader van de procedure bepaald bij artikel 61quater, § 5, in zoverre de kamer van
inbeschuldigingstelling besliste met toepassing van de artikelen 235bis, § 5, en 131,
§ 1. (Artt. 61, § 5, 1S1, § 1, 235bis, § 5, en 416 Sv.)
16 mei 2000
924
67. - Strafzaken - Bes lissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Verzoek tot opheffing
van een onderzoekshandeling -Hoger beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter - Betwisting beperkt tot de vraag of de in beslag genomen goederen in
aanmerking komen voor verbeurdverklaring - Regelmatigheid van het beslag Ontvankelijkheid.
Wanneer uit de stukken van de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling, met name de vordering en conclusies van het openbaar ministerie en de
conclusies van eiseres, blijkt dat de betwisting enkel ging om de vraag of de in beslag
genomen goederen in feite al dan niet in aanmerking kwamen voor een eventuele
verbeurdverklaring op grond van artikel42, 3°, Strafwetboek, spreekt het arrest, dat
uitsluitend oordeelt dat de in beslaggenomen goederen in aanmerking komen voor
een verbeurdverklaring op grond van artikel42, so, Strafwetboek, zich niet uit over
de regelmatigheid van de onderzoekshandeling van het beslag en is de voorziening
niet ontvankelijk. (Art. 42, so, Sw.; artt. 61quater, § 5, 2S5, § 5, en 416 Sv.)
16 mei 2000
924
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-- 87 -68. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Voorwaardelijke
invrijheidstelling - Commissie - Beslissing tot uitstel - Ontvankelijkheid.
De beslissing van de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling die de
behandeling van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling uitstelt, is geen
beslissing waartegen cassatieberoep openstaat. (Art. 12 wet 5 maart 1998.)
25 juli 2000
1274
Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
69. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingBeslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld- Op dezelfde dag ingestelde
cassatieberoepen - Gevolg.Wanneer een verdachte of een beklaagde op dezelfde dag twee cassatieberoepen
instelt tegen hetzelfde arrest van het hof van beroep, en de akte die de verklaring van
cassatieberoep vaststelt, slecht voor een van de beide cassatieberoepen het uur van
de verklaring vermeldt, wordt het cassatieberoep waarvan melding is gemaakt in het
laatst opgemaakte uittreksel uit de minuten van de griffie van het hof van beroep,
geacht na het andere te zijn ingesteld en is derhalve in de regel niet ontvankelijk.
22
5 januari 2000
70. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Gevolg.
In strafzaken kan een partij, behoudens het in art. 40, vierde lid, Taalwet
Gerechtszaken bepaalde geval en het geval van regelmatige afstand, zich geen
tweede maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, ook al is het tweede
cassatieberoep ingesteld v66r de verwerping van het eerste. (Art. 438 Sv.)
5 januari 2000
22
Gemis aan belang of bestaansreden
71. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingGemis aan belang of bestaansreden - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing Recht van verdediging - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling- Nietigheid van de beschikking tot verwijzing- Cassatieberoep van de
verdachte - Belang.
Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer voornoemde kamer, op verzoek van de verdachte, de nietigheid van de beschikking tot
verwijzing heeft uitgesproken en hem vervolgens, met toepassing van de artt. 135 en
235bis Sv., volledig in zijn recht van verdediging heeft hersteld.
5 januari 2000
21
72. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingGemis aan belang of bestaansreden - Raadkamer - Buitenvervolgingstelling Geen uitspraak over opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is de voorziening van de inverdenkinggestelde
tegen de beschikking van de raadkamer die, zonder uitspraak te doen over de door
hem opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden als bedoeld in artikel
131, § 1, Wetboek van StrafVordering, verklaart dater ten zijn aanzien geen reden tot
vervolging is, daar deze beslissing, weze het voorlopig, een einde stelt aan de
strafVervolging, zodat de onregelmatigheden, verzuimen en nietigheden, die deze
strafVordering zouden aantasten, hem niet kunnen benadelen. Dit belang zal slechts
bestaan wanneer het gerechtelijk onderzoek, op vordering van het openbaar ministerie, opnieuw heropend wordt, waarbij het recht van de inverdenkinggestelde, om op
dat ogenblik alle door de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, onverkort
blijft. (Artt. 128, 131, § 1, 135, 246 en 247 Sv.)
13juni2000
1085
73. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingGemis aan belang of bestaansreden - Criminele zaken - Raadkamer - Verzending
van stukken met het oog op inbeschuldigingstelling- Hoger beroep van de verdachte
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hager beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.

-88Ret cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht
is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep
niet ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft ingesteld tegen een beschikking
van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur-generaal met het
oog op de inbeschuldigingstelling van die verdachte. (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.)
1406
20 september 2000
Allerlei
74. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafuorderingAllerlei - Jeugdbescherming - Voorlopige maatregelen - Nieuwe maatregel Voorziening van de ouders van de minderjarige - Geen bestaansreden.
De voorziening van de ouders van een minderjarige tegen de beslissing van de
jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging van de beschikking van de jeugdrechter
die t.a.v. die minderjarige een voorlopige maatregel van bewaring treft, is niet
ontvankelijk wanneer de jeugdrechter, op het ogenblik dat het Hof uitspraak moet
doen over de voorziening, een nieuwe maatregel t.a.v. die minderjarige treft. (Art. 39,
Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991.)
1873
29 november 2000
AFSTAND

Algemeen
75. - Strafzaken- Afstand- Algemeen- Vorm - Akte van afstand gesteld in
een andere taal dan die van de bestreden beslissing - Gevolg.
Niet ontvankelijk is de voorziening, wanneer de akte waarbij het cassatieberoep
werd ingesteld, nietig is omdat zij opgesteld is in een andere taal dan die van de
bestreden beslissing. (Artt. 27 en 40 wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.)
13juni2000
1086
Strafvordering
76. - Strafzaken - Afstand - Strafvordering - 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.)
4 oktober 2000
1501
Burgerlijke rechtsvordering
77. - Strafzaken- Afstand- Burgerlijke 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.)
11 oktober 2000
1553
ALLERLEI

78. - Strafzaken - Allerlei - Grand van niet-ontvankelijkheid - Burgerlijke
partij- Bestreden beslissing - Deskundigenonderzoek - Aanvang van de verrichtingen - Berusting - Begrip.
De omstandigheid dat een burgerlijke partij de door de rechter aangewezen
deskundige gevraagd heeft de verrichtingen van het deskundigenonderzoek te
starten om de schade t.g.v. het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijfte bepalen,
impliceert niet dat die partij het duidelijk en ondubbelzinnig voornemen had te
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-89berusten in de beslissing, waarbij de rechter zich onbevoegd had verklaard om kennis
te nemen van de vordering die zij wegens een ander, niet bewezen verklaard misdrijf
had ingesteld. (Art. 1045 Ger.W.)
3 mei 2000
829

BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN

79. - Belastingzaken - Algemeen - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - W.I.B. (1992) - Werking in de tijd.
Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" in de zin
van art. 97, derde lid, wet 15 maart 1999 worden ook begrepen de bepalingen van het
W.I.B. 1992 die toepasselijk 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 cassatieberoepen. (Art. 97, derde en negende lid, wet 15
maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
10 april 2000
764
80. - Belastingzaken - Algemeen - Gemeentebelastingen - W.I.B. (1992)Werking in de tijd.
De bepalingen van het W.I.B. 1992, v66r de wijziging ervan bij wet 15 maart 1999,
die betrekking hebben op het cassatieberoep tegen een beslissing van de bestendige
deputatie van een provincieraad op een vordering waarvan de waarde minder dan
10.000 frank bedraagt, zijn van toepassing op de v66r 6 april 1999 ingediende
bezwaren tegen de gemeentebelastingen. (Art. 97, derde en tiende lid, wet 15 maart
1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
22 mei 2000
950
81. - Belastingzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
De artt. 861 en 867 Ger.W. houden geen verband met de voorwaarden van
ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen, en dus oak niet van het cassatieberoep
inzake inkomstenbelastingen. (Art. 388, W.I.B. (1992).)
29juni2000
1224
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING

Voorbarig cassatieberoep
82. - Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening- Voorbarig
cassatieberoep - Prejudiciele vraag aan het Arbitraghof
Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk, is het cassatieberoep ingesteld tegen het
arrest dat een prejudiciele vraag stelt aan het Arbitragehof, wanneer het Arbitragehof het prejudicieel arrest wees nadat het cassatieberoep werd ingesteld en voor dat
het hof van beroep verdere uitspraak he eft gedaan.
646
23 maart 2000
VORMEN

Algemeen
83. - Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Openbaar ministerie - Grand van niet-ontvankelijkheid - Kennisgeuing.
Art. 1097 Ger.W. is niet van toepassing inzake inkomstenbelastingen. (Art. 1097
Ger.W.)
1538
9 oktober 2000
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
84. - Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en uermeldingen
- Heffingen op de afualwateruerontreiniging - Nieuwe beroepsprocedure - Inwerkingtreding - Geuolgen.
Artikel 35quinquies, § 7, van de wet van 26 maart 1971, zoals ingevoerd bij artikel
5 van het decreet van de Vlaamse Raad van 6 juli 1994, krachtens welke bepaling de
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-90voorzieningen in cassatie worden ingeleid door afgifte van een verzoekschrift voor het
hofvan beroep, geldt slechts voor cassatieberoepen ingesteld tegen arresten gewezen
op een voorziening rechtstreeks ingesteld bij het hof van beroep; voor de overige
zaken die voor die wetswijziging ingeleid werden voor de rechtbanken van eerste
aanleg of de vrederechter, is de vroeger bestaande regeling bewaard gebleven zodat
in die gevallen het gemeen recht toepasselijk blijft.
726
7 april 2000
85. - Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
- Vorm van betekening- Noodzakelijke vermeldingen.
Nu de voorziening in cassatie inzake directe belastingen bij verzoekschrift wordt
ingesteld, moet dit verzoekschrift, dat vooraf aan de verweerder moet worden
betekend, noodzakelijk ondertekend zijn door de eiser of zijn gevolmachtigde; de
voorziening is niet ontvankelijk wanneer het afschrift van het aan de verweerder
betekende verzoekschrift niet de vermelding bevat waaruit blijkt dat het origineel is
gedagtekend en ondertekend. (Art. 388, lid 1 en 2, W.I.B. (1992).)
989
25 mei 2000
Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging
86. - Belastingzaken- Vormen- Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging- Vorm van betekening- Niet ontvankelijk cassatieberoep- Onsplitsbaarheid
van het geschil - Gevolgen.
Wanneer verschillende rechtverkrijgenden van een overleden belastingplichtige
een voorziening in beroep hebben ingediend in verband met de aanslag gevestigd op
de inkomsten van hun rechtsvoorganger en de voorziening in cassatie door de Staat
ingediend tegen het arrest dat werd geveld ingevolge hun beroep slechts geldig
betekend werd aan enigen onder hen, heeft het gebrek van betekening aan de
anderen, wegens de eenheid van de aanslag, de verwerping van de voorziening tot
gevolg.
989
25 mei 2000
Vorm en termijn voor memories en stukken
87. - Belastingzaken- Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukkenStukken - Gemeentebelastingen - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep Verantwoording - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging - Overlegging - Sluiting van het debat.
Inzake gemeentebelasting mag de machtiging van de gemeenteraad aan het
college van burgemeester en schepenen, ofwel om namens de gemeente cassatieberoep in te stellen, ofwel om het cassatiegeding voort te zetten dat wordt gevoerd op
een door het college van burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot
bewaring van rechten, worden overgelegd tot de sluiting van het debat, ten bewijze
dat het cassatieberoep toelaatbaar is, dus zelfs nadat het openbaar ministerie heeft
geconcludeerd. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
10 april 2000
756
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Beslissingen waartegen reeds cassatiebgeroep is ingesteld
88. - Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen
waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep
uitgesloten - Regel - Uitzonderingen.
Buiten het toepassingsgeval van art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het
geval van regelmatige afstand, kan een partij zich in belastingzaken, geen tweede
maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, ook niet als het tweede cassatieberoep v66r de verwerping van het eerste is ingesteld. (Art. 1082, tweede lid Ger.W.)
10 april 2000
764
89. - Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen
waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Behoudens het geval bepaald bij artikel40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken en het geval van de regelmatige
afstand, kan een partij zich in belastingzaken geen tweede maal in cassatie voorzien

-91tegen dezelfde beslissing, zelfs als de tweede voorziening is ingesteld voordat over de
eerste uitspraak is gedaan. (Artt. 387 en 388 W.I.B. 1992; Art. 1082, tweede lid,
Ger.W.)
17 november 2000
1808
AFSTAND

90. - Belastingzaken - Afstand - Grondslag - Verkeerde grand - Geen
berusting - Gevolg.
Wanneer in belastingzaken eiser tot cassatie afstand heeft gedaan van zijn
cassatieberoep, op grond dat het niet ontvankelijk is wegens een door hem aangewezen onregelmatigheid, doch zich daarbij het recht voorbehoudt een nieuw cassatieberoep in te stellen, kan die afstand niet als berusting worden uitgelegd en verleent
het Hofer geen akte van, als het vaststelt dat de aangevoerde grond van de afstand
verkeerd is.
31 januari 2000
261

TUCHTZAKEN
VORMEN

91. - Tuchtzaken - Vormen - Beslissing van de raad van beroep van de Orde
van Apothekers - Voorziening - Kennisgeving - Ontvankelijkheid.
Kennisgeving van het cassatieberoep aan de bijzitter van de nationale Orde van
Apothekers met de vermelding dat hij bijzitter is van de raad van beroep van die orde
is een verschrijving die de ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet aantast.
25 februari 2000
485
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ALGEMEEN
1. - Algemeen - Ontvankelijkheid - Internationale Verdragen - Uitleggingsregels - Schending.
De schending van de uitleggingsregel van verdragen geeft alleen aanleiding tot
cassatie als daardoor het uit te leggen verdrag zelf wordt geschonden. (Art. 31
Verdrag van Wenen van 23 mei 1969.)
30 maart 2000
681
2. - Algemeen - Bewijskracht van een akte - Stuk als bijlage - Eensluidendverklaring - Ontvankelijkheid.
Een middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is in
burgerlijke zaken niet ontvankelijk, wanneer de akte niet in de bestreden beslissing
is weergegeven en er slechts een enkel afschrift van die akte, dat door de advocaten
die de partijen voor de bodemrechter hebben vertegenwoordigd niet eensluidend is
verklaard, als bijlage bij het verzoekschrift is gevoegd.
26 oktober 2000
1664

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

3. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Grand van niet-ontvankelijkheid - Redenen van de vonnissen en arresten - Gebrek in de redengeving - Naar recht
verantwoorde beslissing - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid.
De grond van niet-ontvankelijkheid die wordt aangevoerd tegen een middel dat
aanvoert dat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed en die
hieruit is afgeleid dat de redenen van het beroepen vonnis, die het bestreden arrest
overneemt, op zich alleen de beslissing van het hof van beroep verantwoorden, kan
niet worden aangenomen aangezien die grond van niet-ontvankelijkheid geen
verband houdt met de vraag of het bestreden arrest regelmatig met redenen is
omkleed.
11 september 2000
1335
4. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel dat het Hof ertoe verplicht feiten na
te gaan - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, omdat het Hof daardoor verplicht wordt tot een buiten zijn
bevoegdheid liggende toetsing van feitelijke gegevens, is het middel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert en het Hof ertoe verplicht nate gaan
of die akte het bewijs van een feit bevat. (lmpliciet.).
1754
9 november 2000
5. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel van niet-ontvankelijkheid Vervanging van gronden - Rechtsgrond - Feitelijk gegeven - Bestreden beslissing
- Niet-vaststelling - Strijdig feitelijk gegeven dat niet is bekritiseerd - Gevolg.
Het tegen de cassatiemiddelen aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid
volgens hetwelk het Hof de bekritiseerde gronden door een rechtsgrond kan vervangen, kan niet worden aangenomen wanneer die rechtsgrond gebaseerd is op een
feitelijk gegeven dat de bestreden beslissing niet vaststelt, maar dat zij tegenspreekt,
en geen van de bovengenoemde middelen kritiek oefent op die tegenstrijdige
vermelding van de bestreden beslissing.
2021
18 december 2000
BELANG

6. - Burgerlijke zaken - Belang - Overtollige beschouwing.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel gericht tegen een overtollige
beschouwing die geen beslissing draagt.
3 februari 2000
297
7. - Burgerlijke zaken- Belang- Bestreden beslissing- Dictum- Grondslag
- Redenen - Kritiek - Kritiek slaat niet op de redenen - Ontvankelijkheid.

-93In burgerlijke zaken is, wegens gebrek aan belang, niet ontvankelijk het middel
dat niet opkomt tegen de redenen die de grondslag van het dictum van de bestreden
beslissing vormen.
415
14 februari 2000
NIEUW MIDDEL

8. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel- Ontvankelijkheid- Openbare orde Dwingende wet.
Het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde middel,
dat gegrond is op wettelijke bepalingen of op een rechtsbeginsel die de openbare orde
raken of van dwingend recht zijn, is ontvankelijk, ook al is het niet aan de
appelrechter voorgelegd en heeft deze evenmin erover op eigen initiatief beslist.
956
22 mei 2000
9. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Rechtsregel van openbare orde Vereiste feitelijke gegevens - Geen vaststelling - Gevolg.
Wanneer de feitelijke gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van het middel
niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de overige stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, is het middel, ook al raakt het de openbare orde, nieuw en
mitsdien niet ontvankelijk.
1667
27 oktober 2000
10. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Begrip.
Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel dat aanvoert dat de onteigening
onwettig is daar de machtiging tot onteigening verleend werd door een daartoe niet
bevoegde minister. (Artt. 1 Onteigeningswet, 3 Decr.Vl. 13 april 1988.)
1899
1 december 2000
VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING

11. - Burgerlijke zaken - "Verband met bestreden beslissing - Toetsing van
feitelijk gegeven - Niet ontvankelijk middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof zou verplichten tot toetsing van een
feitelijk gegeven, waarop het middel steunt en dat niet werd vastgesteld in de
bestreden beslissing.
995
29 mei 2000
12. - Burgerlijke zaken- Verband met bestreden beslissing- Wetsbepalingen Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel als de erin als geschonden aangewezen wetsbepalingen vreemd zijn aan de bestreden beslissing.
1116
15 juni 2000
VEREISTE VERMELDINGEN

13. - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepaling - Niet-vermelding - Ontvankelijkheid van het middel.
Het middel dat aanvoert dat het gezag van gewijsde is miskend van een beslissing
van de strafrechter over de voor hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, is niet
ontvankelijk wanneer het, naast art. 4 V.T.Sv., niet art. 23 Ger.W. als geschonden
wetsbepaling aanwijst. (Art. 1080 Ger.W.)
17 maart 2000
618
14. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepalingRegels van het geding - Kart geding - Ontvankelijkheid.
Kan niet tot cassatie leiden het middel dat opwerpt dat de rechter in kort geding
het materiille recht schendt, maar niet aanvoert dat hij, bij de beoordeling dat de
ingeroepen subjectieve rechten waarschijnlijk genoeg zijn om een voorlopige maatregel te staven, rechtsregels betrekt die de bevolen maatregel in redelijkheid niet
zouden kunnen schragen. (Artt. 584, 1039 en 1080 Ger.W.)
5 mei 2000
853
15. - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Grand van nietontvankelijkheid - Geschonden wettelijke bepalingen - Onvoldoende om tot vernietiging te leiden.

-94Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de schending van bepaalde artikelen
van de Gemeentewet wanneer die schending niet voldoende is om te leiden tot de
vernietiging van de bestreden beslissing, aangezien het arrest het recht op betaling
van premies voor nachtarbeid en arbeid op zondag steunt op een beslissing van een
niet bevoegd orgaan, in casu het schepencollege, en het middel de schending van art.
159 Gw. niet aanvoert.
2 november 2000
1699
16. - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Middel dat miskenning
aanvoert van het beheerscontract tussen de Franse Gemeenschap en de R. TB.F. Middel dat schending aanvoert van een besluit van de Franse Gemeenschap tot
goedkeuring van het beheerscontract met de R. TB.F.
Een cassatiemiddel dat de miskenning aanvoert van, enerzijds, het beheerscontract van 14 okt.1997 tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F., en
anderzijds, de schending van het besluit van 14 okt. 1997 van de Regering van de
Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van dat beheerscontract is niet ontvankelijk, aangezien die teksten geen wet zijn in de zin van art. 608 Ger.W. (Artt. 608 en
1080 Ger.W.)
21 december 2000
2065
ALLERLEI

17. - Burgerlijke zaken -Allerlei - Bewijskracht van de akten - UitleggingOntvankelijkheid.
Het middel dat het arrest niet verwijt te beslissen dat de akten een bewering
inhouden die daarin niet voorkomt of die daarin wel voorkomt maar het arrest enkel
verwijt dat het die akten uitlegt op een wijze die het in strijd acht met de uitlegging
die het voorstelt, bevat geen griefbetreffende de miskenning van de bewijskracht van
de akten en is derhalve niet ontvankelijk. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
19 oktober 2000
1615
18. - Burgerlijke zaken - Allerlei - Bewijskracht van de akten - UitleggingOntvankelijkheid.
Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de akten een
verklaring bevatten die er niet in staat of dat zij geen verklaring bevatten die er wel
in staat, maar het arrest aileen verwijt dat het aan die akten een uitlegging geeft die
het strijdig acht met de uitleg die het voorstelt, voert het niet de miskenning aan van
de bewijskracht van de akten en is het derhalve niet ontvankelijk. (Artt. 1319, 1320,
1322 B.W.)
26 oktober 2000
1652

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

19. - Strafzaken - Algemeen- Miskenning van een ministeriele omzendbriefMiskenning die geen aanleiding geeft tot cassatie.
Miskenning van een ministeriele omzendbrief geeft geen aanleiding tot cassatie.
(Art. 159 Gw. [1994].)
96
12 januari 2000
20. - Strafzaken - Algemeen - Vorm - Grieven aangevoerd in de akte van
cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
In de regel slaat het Hof van Cassatie acht op de grieven die eiser in de akte van
cassatieberoep aanvoert. (lmpliciet.) (Art. 422 Sv.)
586
15 maart 2000
21. - Strafzaken - Algemeen - Aanvoering in de akte van voorziening.
Een aanvoering in de akte van de voorziening in strafzaken levert geen cassatiemiddel op. (Artt. 422 en 425 Sv.)
638
21 maart 2000
22. - Strafzaken -Algemeen - Geen antwoord op de conclusie van een andere
partij - Ontvankelijkheid.

-95Het middel van een partij die tot staving van haar cassatieberoep aanvoert dat niet
is geantwoord op de conclusie van een andere partij, is ontvankelijk wanneer de
oplossing van de door die conclusie opgeworpen betwisting hetzelfde belang heeft
voor de oplossing van het geschil tussen de eerste partij en de verweerder.
711
5 april 2000
23. - Strafzaken - Algemeen - Middel - Begrip.
De verwijzing in de memorie door de eiser in cassatie naar "de juridische
argumentatie" in de appelconclusies is geen cassatiemiddel.
14 76
3 oktober 2000

24. - Strafzaken - Algemeen - Memorie - Termijn - Vergetelheid - Overmacht - Toepassing.
De laattijdige neerlegging van een memorie wegens vergetelheid door de lasthebber van de raadsman van een beklaagde maakt geen geval van overmacht uit. (Artt.
420bis en 420ter Sv.)
19 december 2000
2038
BELANG

25. - Strafzaken - Belang - Bescherming van de maatschappij - Hoge
Commissie - Invrijheidstelling op proef - Criteria - Naar recht verantwoorde
beslissing.
Een middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het aileen opkomt
tegen de ongunstige beoordeling van de geestestoestand van de gei:nterneerde door de
Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, en niet tegen de overweging
volgens welke de voorwaarden voor zijn reclassering niet waren vervuld, terwijl die
overweging op zich zijn invrijheidstelling op proef belet. (Art. 18, eerste lid, Wet
Bescherming Maatschappij.)
28juni2000
1221
26. - Strafzaken - Belang - Ontvankelijkheid.
Het middel waarin betoogd wordt dat de appelrechters ten onrechte beslist hebben
dat de termijn van de verjaring van de strafvordering was geschorst, is niet
ontvankelijk omdat het niet tot cassatie kan leiden, daar de strafvordering op de
datum van de uitspraak van het bestreden vonnis niet verjaard was.
20 september 2000
1402
27. - Strafzaken - Belang- Conclusie van een andere partij- Gebrek aan
antwoord - Ontvankelijkheid.
Een partij mag, in de regel, een gebrek aan antwoord op de conclusie van een
andere partij aanvoeren, indien de berechting van de door die conclusie opgeworpen
betwisting belang heeft voor het geschil tussen haarzelf en de andere partijen; het
middel afgeleid uit dat gebrek aan antwoord wordt evenwel niet aangenomen indien
het Hof vaststelt dat de rechter niet op die conclusie hoefde te antwoorden.
1552
11 oktober 2000
28. - Strafzaken - Belang- Ten overvloede gegeven reden - Kritiek - Gevolg.
Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een ten
overvloede gegeven reden van de bestreden beslissing bekritiseert.
18 oktober 2000
1613

29. - Strafzaken - Belang - Bescherming van de maatschappij
Hoge
commissie - Invrijheidstelling- Criteria.
Wanneer de Hoge Commissie voor de Bescherming van de Maatschappij de
invrijheidstelling van een gei:nterneerde geweigerd heeft op grond dat de voorwaarden voor zijn reclassering niet vervuld zijn, is het middel, dat de Hoge Commissie tot
Bescherming van de Maatschappij verwijt daarenboven geen uitspraak te hebben
gedaan over de verbetering van de geestestoestand van de gei:nterneerde, niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang, aangezien die twee voorwaarden cumulatief
vervuld moeten worden. (Art. 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
1804
15 november 2000

-96FEITELIJKE GRONDSLAG

30. - Strafzaken - Feitelijke grondslag - Bestreden beslissing - Onjuiste
lezing.
Het middel dat berust op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing, mist
feitelijke grondslag.
506
1 maart 2000
NIEUW MIDDEL

31. - Strafzaken- Nieuw middel- Middel dat kritiek oefent op de behandeling
van de zaak in eerste aanleg - Niet aan de appelrechter voorgelegd middel.
Het middel dat kritiek oefent op de behandeling van de zaak in eerste aanleg, is
nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het niet is voorgelegd aan de
bodemrechter die in hoger beroep uitspraak doet.
83
12 januari 2000
32. - Strafzaken - Nieuw middel - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Inzage van het dossier - Ontvankelijkheid.
Het middel dat voor de eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd en waarin
betoogd wordt dat het dossier niet gedurende ten minste vier dagen v66r de
terechtzitting van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ter
beschikking van de veroordeelde en van zijn raadsman is gesteld, is nieuw en
derhalve niet ontvankelijk.
443
16 februari 2000
33. - Strafzaken - Nieuw middel - Misdrijven - Straffen - Eenheid van opzet
- Een enkele straf- Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat de bestreden beslissing
verwijt verschillende straffen uit te spreken, wanneer eiser voor de appEllrechters
niet heeft betoogd dat de hem ten laste gelegde misdrijven de opeenvolgende en
ononderbroken uiting zijn van hetzelfde misdadig opzet, waarvoor slechts een enkele
straf kan worden opgelegd. (Art. 65 Sw.)
19 april 2000
819
34. - Strafzaken - Nieuw middel - Niet-ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling - Ontvankelijkheid van het middel.
Het middel hieruit afgeleid dat de burgerlijke-partijstelling niet ontvankelijk is,
kan niet voor de eerste maal voor het Hof worden opgeworpen.
1079
13 juni 2000
35. - Strafzaken - Nieuw middel- Samenvoeging van zaken- Middel dat niet
aan de bodemrechter is voorgelegd - Ontvankelijkheid.
Het middel waarin de voeging van verschillende zaken wegens hun samenhang
voor de bodemrechter betwist wordt, kan niet voor het eerst aan het Hofvan Cassatie
worden voorgelegd.
21juni2000
1164
36. - Strafzaken - Nieuw middel - Burgerlijke rechtsvordering - Begrip.
In beginsel is niet nieuw het middel dat, ook al houdt het geen verband met de
openbare orde of met een bepaling van dwingend recht, opkomt tegen een motief dat
de rechter geeft om zijn beslissing te verantwoorden.
14 november 2000
1783
37. - Strafzaken- Nieuw middel- Eenheid van misdadig opzet.
Het middel dat voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie wordt aangevoerd,
is niet ontvankelijk, wanneer het de kwijtschelding of de vermindering van de straf
wegens de eenheid van misdadig opzet tussen de door de bestreden beslissing
berechte feiten en de daarvoor, door een eindbeslissing berechte feiten aanvoert. (Art.
65, tweede lid, Sw.)
22 november 2000
1819
ONDUIDELIJK MID DEL

38. - Strafzaken - Onduidelijk middel - Middel dat de schending van de
artikelen 10 en 11 Gw. aanvoert- Ontvankelijkheid.
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-97Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat de schending van de artt. 10 en 11 Gw.
aanvoert zonder aan te geven waarin die schending bestaat.
8 augustus 2000
1276
39. - Strafzaken - Onduidelijk middel - Begrip.
Het middel is niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, wanneer het de bestreden
beslissing verwijt dat het een conclusie niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt
aangegeven welke vordering, welk verweer of welke exceptie niet zou zijn beantwoord.
20 september 2000
1406
40. - Strafzaken - Onduidelijk middel - Begrip.
Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid, wanneer het de aanwezigheid, als openbaar ministerie, van een advocaat-generaal aanklaagt die reeds van
de zaak heeft kennisgenomen in de hoedanigheid van eerste substituut-procureur
des Konings, zonder te vermelden in hoeverre die omstandigheid de beslissing van de
commissie tot bescherming van de maatschappij onwettig zou maken.
1804
15 november 2000
VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING

41. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Bestreden beslissingVeroordeling - Voorwerp van het middel - Voorbereidend onderzoek.
Het middel dat betrekking heeft op het voorbereidend onderzoek is, in de regel,
niet ontvankelijk tot staving van het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest of
vonnis.
12 januari 2000
83
42. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk.
44 7
16 februari 2000
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER

43. - Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Onderzoek
van feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de bodemrechter, is
niet ontvankelijk, evenmin als het middel dat, voor het onderzoek ervan, een
onderzoek vereist van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
16
5 januari 2000
44. - Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Redelijke
termijn - Ontvankelijkheid.
Het cassatiemiddel dat aanvoert dat de redelijke termijn is overschreden, is niet
ontvankelijk, als het onderzoek van dat middel een onderzoek van feitelijke gegevens
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
8 maart 2000
530
45. - Strafzaken- Onaantastbare beoordeling door feitenrechter- Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Geen gerechtelijk verleden - Vaststelling
- Vonnisgerecht - Vroegere veroordelingen - Feitelijk gegeven - Ontvankelijkheid
- Bevoegdheid van het Hof
Het middel is niet ontvankelijk, als het opkomt tegen de bevoegdheid van het hof
van beroep waarbij een gecorrectionaliseerde misdaad aanhangig is gemaakt, op
grond van het bestaan van vroegere veroordelingen in hoofde van de beklaagde,
terwijl het bestreden arrest, net als de beschikking tot verwijzing van de raadkamer,
vaststelt dat die beklaagde geen gerechtelijk verleden heeft, aangezien het onderzoek
van dat middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof van
Cassatie niet bevoegd is.
1561
11 oktober 2000
46. - Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het opkomt tegen de beoordeling, in feite,
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van de gegevens van de
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gegevens veronderstellen, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
1613
18 oktober 2000
ALLERLEI

4 7. - Strafzaken -Allerlei - Proces-verbaal van de terechtzitting- Vermelding
van naam van uoorzitter - Verschrijving - Gevolg.
Kan geen aanleiding geven tot cassatie, het middel gesteund op de verschrijving bij
de vermelding van de naam onder de handtekening van de voorzitter op het
proces-verbaal van de terechtzitting. (Art. 10 wet 1 mei 1849.)
817
18 april 2000

BELASTINGZAKEN
ONDUIDELIJK MID DEL

48. - Belastingzaken - Onduidelijk middel - Begrip.
Niet ontvankelijk is het middel dat niet voldoende nauwkeurig is gesteld om
zonder gevaar voor vergissing, enerzijds, de bepalingen van een belastingverordening waarvan de schending wordt aangevoerd, anderzijds, de juiste draagwijdte en omvang van de aangevoerde grieven te onderscheiden. (Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 1986; art. 388, eerste lid, W.I.B. [1992].)
1639
23 oktober 2000
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER

49. - Belastingzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Volmacht - Inhoud.
Mits hij de bewijskracht van de akte niet miskent, oordeelt de rechter op
onaantastbare wijze in feite of een gegeven volmacht een uitdrukkelijke last ten
aanzien van bepaalde handelingen inhoudt, en meer bepaald of deze de machtiging
inhield om in naam van de lastgever een akkoord met het bestuur aan te gaan over
zijn belastbare inkomsten voor de betrokken aanslagjaren. (Art. 1988 B.W.)
20 januari 2000
156
VEREISTE VERMELDINGEN

50. - Belastingzaken- Vereiste vermeldingen- Inkomstenbelastingen- Geschonden wetsbepalingen - Afzonderlijke grieven.
Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, verschillende
grieven aanvoert maar niet voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst welke
wetsbepalingen geschonden zijn. (Art. 388, eerste lid, W.I.B.[1992].)
31 januari 2000
257
51. - Belastingzaken - Vereiste uermeldingen- Geschonden wettelijke bepalingen - Ontuankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake heffingen op de afvalwaterverontreiniging, een onwettigheid aanvoert zonder de daarop betrekking hebbende
wettelijke bepalingen als geschonden aan te wijzen. (Art. 35quinquies decies, 6, § 7,
wet 26 maart 1971.)
746
7 april 2000
52. - Belastingzaken - Vereiste uermeldingen - Taalgebruik - Gerechtszaken
(wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten. Nietigheden- Opgave van de geschonden wettelijke bepalingen - Ontoereikende opgaue - Cassatiemiddel - Ontuankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat de nietigheid van art. 37, eerste lid, Taalwet
Gerechtszaken aanvoert, zonder art. 40 van die wet noch de nietigheid waarin die
bepaling voorziet, op te geven. (Art. 388 W.I.B. [1992] )
11 september 2000
1336
53. - Belastingzaken - Vereiste uermeldingen - Algemeen rechtsbeginsel van de
uoorrang van het internationaal recht - Gebrek aan opgave van de geschonden
verdragsregels - Ontvankelijkheid.

-99Niet ontvankelijk is het middel dat alleen vermeldt dat een algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht zou zijn miskend maar niet
aangeeft welke verdragsregels zouden geschonden zijn. (Art. 388, lid 1, W.I.B. 1992).
1700
3 november 2000

TUCHTZAKEN
ALGEMEEN

54. - Tuchtzaken - Algemeen - Middel - Onderzoek van feitelijke gegevens Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de bewering dat niet blijkt dat de
geneesheer, lid van de raad van beroep, die, ter vervanging van een vast lid, zitting
heeft gehouden bij de uitspraak van de beslissing van de raad van beroep en ze
ondertekend heeft, behoort tot de geneesheren, plaatsvervangende leden, van de
raad van beroep, terwijl uit de vermeldingen van die beslissing volgt dat de
geneesheer, vast lid, vervangen is door een geneesheer, plaatsvervangend lid, en dat
het Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is. (Art. 12,
§ 1, Geneeskundewet; art. 18, eerste, derde en zevende lid, K.B. 16 feb. 1970.)
19 mei 2000
948
BELANG

55. - Tuchtzaken - Belang- Verscheidene overtredingen - Een straf- Middel
met betrekking tot een telastlegging - Ontvankelijkheid.
Wanneer de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten wegens verscheidene telastleggingen een enkele tuchtstraf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat
betrekking heeft op sommige telastleggingen niet ontvankelijk, daar de straf naar
recht verantwoord blijft door de gegrondheid van de overige telastleggingen.
30 november 2000
1879
ONDUIDELIJK MIDDEL

56. - Tuchtzaken - Onduidelijk middel - Bodemrechter - Weigering om het
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen - Schending van grondwetsregels Normen die voornoemde regels schenden niet aangegeven - Ontvankelijkheid.
In tuchtzaken is het middel dat een schending van de artt. 10 en 11 Gw. aanvoert
en niet preciseert welke normen, die in casu toepasselijk zijn en die bedoeld zijn in
art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, de voornoemde grondwetsregels zouden
schenden, niet ontvankelijk. (Art. 1080 Ger.W.)
1879
30 november 2000
VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING

57. - Tuchtzaken - Verband met bestreden beslissing- Middel dat enkel kritiek
oefent op bepaalde redenen van de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
Een middel dat niet opkomt tegen een motivering die een beslissing op zelfstandige
wijze verantwoordt, kan niet tot cassatie leiden en is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
30 november 2000
1879
ALLERLEI

58. - Tuchtzaken - Allerlei - Bodemrechter - Weigering om het Arbitragehof
een prejudiciele vraag te stellen - Beslissing die uit die weigering volgt - Beslissing
waartegen een onduidelijk middel kritiek oefent - Gevolg.
In tuchtzaken is het middel dat kritiek oefent tegen de weigering van de
bodemrechter om het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen en dat niet met
de vereiste nauwkeurigheid opkomt tegen de beslissing die uit die weigering volgt,
niet ontvankelijk. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
30 november 2000
1879
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ALLERLEI
59. - Allerlei - Middel niet in de taal van de procedure gesteld- Ontvankelijkheid.
Het middel dat voor een substantieel deel niet in de taal van de procedure is
gesteld, is niet ontvankelijk.
658
28 maart 2000

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
1. - Algemeen verbindend verklaard - Arbeidsduur - Wettelijk toegelaten
inkorting van maximumgrens - Wettelijke uitsluiting- Toepassing van Arbeidswet.
De omschrijving van het toepassingsgebied van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsonvereenkomst die de maximumgrenzen van de wettelijk
bepaalde arbeidsduur mag inkorten, doet geen afbreuk aan de wettelijke uitsluiting
van bepaalde groepen werknemers van de regels betreffende de arbeidsduur die in
artikel S van de arbeidswet zijn bepaald. (Artt. S en 28, § 1, Arbeidswet en 51
C.A.O.-wet.)
56
10 januari 2000
2. - Hierarchie van de rechtsbronnen- Begrip- Normen- Zelfde voorwerp Onverenigbaar karakter.
De hierarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsverhoudingen
tussen werkgevers en werknemers wil dat, wanneer twee normen met hetzelfde
voorwerp onderling onverenigbaar zijn, de norm van lagere orde terzijde moet
worden geschoven. (Artt. 10 en 51 C.A.O.-wet.)
5 juni 2000
10S4
3. - Uitvoering te goeder trouw - Ontstentenis - Gevolg.
Bij ontstentenis van goede trouw van een partij bij het sluiten ofhet uitvoeren van
een overeenkomst vermag de rechter niet de overeenkomst te herzien. (Art. 11S4
B.W.)
4 september 2000
128S

CONFLICT VAN ATTRffiUTIE
Verzoek tot regeling van rechtsgebied - Zonder voorwerp.
De vordering tot regeling van rechtsgebied die ertoe strekt een tegenstrijdigheid te
regelen, niet tussen rechtscolleges van de Rechterlijke Orde, maar tussen een
rechtbank van eerste aanleg en de Raad van State, is doelloos. (Art. 645 Ger.W.; art.
S4 Wet Raad van State.)
10 maart 2000
561

D
DAGVAARDING
1. - Strafzaken- Geldigheid- Inhoud- Toepasselijke wettelijke bepalingen en
regels.
Aangezien de dagvaarding, in strafzaken, niet door art. 702, so, Ger.W., geregeld
wordt, hoeft zij niet, op straffe van nietigheid, een korte samenvatting van de
middelen van de vordering te bevatten; zij moet alleen op afdoende wijze melding
maken van het voorwerp ervan, alsook van het feit waarop zij is gegrond, en zij mag
geen onregelmatigheid bevatten die het recht van verdediging kan aantasten. (Art.
702, so, Ger.W.; artt. 145, 182 en 211 Sv.)
29 maart 2000
674
2. - Strafzaken - Dagvaarding door verdachte niet ontvangen - Veroordeling
bij verstek - Verzet - Nieuwe dagvaarding voor dezelfde feiten -,-- Gevolg.
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Wanneer een verdachte op de dag van de terechtzitting waarop zijn verzet tegen
zijn veroordeling op verstek wordt behandeld opnieuw voor dezelfde feiten wordt
gedagvaard omdat hij de eerste dagvaarding niet heeft ontvangen, zijn die feiten op
regelmatige wijze bij de strafrechter aanhangig gemaakt.
23 mei 2000
965

3. - Dagvaarding van de Staat - Voorwerp van het geschil - Bevoegdheid van
de minister - Indeplaatsstelling- Bevoegdheid van een andere rechtspersoon
Art. 705, eerste en tweede lid, Ger.W., regelt uitsluitend de verhoudingen tussen de
departementen van de Staat en is niet van toepassing wanneer het voorwerp van het
geschil tot de bevoegdheid van een andere rechtspersoon dan de Staat behoort. (Art.
705, eerste en tweede lid, Ger.W.)
1069
9 juni 2000
4. - Strafzaken - Betekening - Vereiste vermeldingen.
Hoewel een dagvaarding met name de datum van de betekening moet vermelden,
verplicht geen enkele wettelijke bepaling de gerechtsdeurwaarder melding te maken
van het uur waarop hij die betekening heeft gedaan. (Art. 43, 1°, Ger.W.)
27 september 2000
1438
5. - Strafzaken - Strafvordering - Vonnisgerecht - Verwijzing naar de correctionele rechtbank - Aanhangigmaking van de zaak - Gevolg van de dagvaarding.
Wanneer de zaak bij de strafrechter aanhangig is gemaakt door de beslissing tot
verwijzing van het onderzoeksgerecht, is de dagvaarding ter uitvoering van de
verwijzingsbeslissing niet meer dan een kennisgeving van de rechtsdag, waarbij de
beklaagde op de hoogte wordt gebracht van de plaats, de dag en het uur waarop de
zaak zal worden behandeld, ten einde hem in staat te stellen zijn verweer voor te
dragen. (Art. 182 Sv.)
5 december 2000
1912
6. - Strafzaken - Betekening aan de procureur des Konings - Geldigheid.
De beslissing dat de aan de procureur des Konings gedane betekening van de
dagvaarding in strafzaken niet ongedaan is, is wettig wanneer de rechter op grond
van feitelijke gegevens oordeelt dat de procureur des Konings wegens de eigen
nalatigheid van de verdachte diens woon- ofverblijfplaats niet kende op het ogenblik
van de betekening van de dagvaarding. (Art. 40 Ger.W.)
1976
13 december 2000

DERDENVERZET
Ontstentenis - Rechtsopvolger - Gevolg.
Uit de omstandigheid dat een persoon geen derdenverzet heeft aangetekend,
terwijl hij dat had kunnen doen, volgt niet dat hij achteraf in de rechten niet zou
mogen treden van een gedingvoerende partij die een toelaatbaar hoger beroep heeft
ingesteld. (Artt. 1122 en 1129 Ger.W.)
13 januari 2000
100

DESERTIE
Officier in werkelijke dienst - Beslissingen van de militaire overheid - Militair
Gerechtshof- Grondwet 1994 - Artikel 159 - Schending- Voorwaarden.
Het Militair Gerechtshof schendt art.159 Gw. niet, wanneer het beslist dat een
wegens insubordinatie en desertie vervolgde militair, volgens de beslissingen van de
militaire overheid, een officier in werkelijke dienst is, als die beslissingen, op het
tijdstip van de feiten, niet zijn vernietigd, opgeheven of opgeschort, en de beklaagde
zich niet met feitelijkheden hiertegen vermag te verzetten door het recht in eigen
handen te nemen. (Art. 159 Gw.)
1020
31 mei 2000

-
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DESKUNDIGENONDERZOEK
1. - Draagwijdte - Gevolg.
De rechter kan een deskundig onderzoek bevelen als de persoon die door de
deskundige moet worden onderzocht, niet in het geding is betrokken. (Art. 962
Ger.W.)
7 februari 2000
308
2. - Hoger beroep - Burgerlijke zaken - Beperkt hoger beroep - Rechterlijke
beslissing - Kracht van gewijsde t.a.v. een partij - Beperkt hoger beroep Deskundigen- Opdracht t.a.v. appi'!lgeding vreemde partij- Gevolg.
Wanneer in de overheidssector, een rechtspersoon of instelling, door de eerste
rechter veroordeeld wordt tot betaling van vergoedingen voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk aan eensdeels de getroffene
anderdeels de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit, heeft het feit dat
de veroordeling van de bedoelde rechtspersoon of instelling ten aanzien van de
getroffene in kracht van gewijsde is gegaan, niet tot gevolg dat de zaak tussen die
rechtspersoon of instelling en de verzekeringsinstelling door de appelrechter niet
meer in zijn volheid kan beoordeeld worden en dat de appelrechter desaangaande
geen deskundig onderzoek meer kan bevelen. (Art. 1 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 19, tweede lid, 28, 962, 1050 en 1068 Ger.W.)
7 februari 2000
308
3. - Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling
van de strafvordering - Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek - Draagwijdte.
Zodra het deskundigenonderzoek, bevolen door het vonnisgerecht, strekt tot de
beoordeling van de strafvordering zelf, staat het aan de rechter de modaliteiten ervan
te bepalen, rekening houdend met het recht van verdediging en de vereisten van de
strafvordering. De in de artikelen 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek vermelde
verplichtingen voor de deskundige om de partijen op te roepen en zijn vaststelling
aan hen kenbaar te maken en hun opmerkingen aan te tekenen, zijn dan niet van
toepassing en het onderzoek moet in dat geval door de deskundige slechts op
tegenspraak worden uitgevoerd, voor zover en in de mate dit hem in zijn opdracht
door de rechter wordt opgelegd. Wanneer evenwel een deskundigenonderzoek uitsluitend burgerlijke belangen betreft, moeten de artikelen 973 en 978 van het
Gerechtelijk Wetboek worden toegepast. (Artt. 2, 973 en 978 Ger.W.)
8 februari 2000
336
4. - Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling
van uitsluitend burgerlijke belangen - Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van
de bepalingen van het Gerechtelijl~ Wetboek - Draagwijdte.
Zodra het deskundigenonderzoek, bevolen door het vonnisgerecht, strekt tot de
beoordeling van de strafvordering zelf, staat het aan de rechter de modaliteiten ervan
te bepalen, rekening houdend met het recht van verdediging en de vereisten van de
strafvordering. De in de artikelen 973 en 978 Gerechtelijk Wetboek vermelde
verplichtingen voor de deskundige om de partijen op te roepen en zijn vaststelling
aan hen kenbaar te maken en hun opmerkingen aan te tekenen, zijn dan niet van
toepassing en het onderzoek moet in dat geval door de deskundige slechts op
tegenspraak worden uitgevoerd, voor zover en in de mate dit hem in zijn opdracht
door de rechter wordt opgelegd. Wanneer evenwel een deskundigenonderzoek uitsluitend burgerlijke belangen betreft, moeten de artikelen 973 en 978 van het
Gerechtelijk Wetboek worden toegepast. (Artt. 2, 973 en 978 Ger.W.)
8 februari 2000
336
5. - Strafzaken - Strafvordering - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter- Toepassing van het Ger. W - Bevoegdheden van de rechter- Opdracht van
de deskundige - Grenzen.
De artikelen van het Ger.W. die bepalen dat het gerechtelijk deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht, zijn niet van toepassing op het door de
strafrechter bevolen deskundigenonderzoek, wanneer het dient tot berechting van de
strafvordering zelf; in dat geval staat het aan de rechter om de voorwaarden ervan
vast te stellen, met inachtneming van het recht van verdediging en van de behoeften
van de strafvordering, en kan de deskundige het deskundigenonderzoek alleen op
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tegenspraak verrichten, op voorwaarde dat en voor zover de rechter hem in de
omschrijving van zijn opdracht daartoe heeft verplicht. (Artt. 2 en 962 Ger.W.)
12 april 2000
781
6. - Strafzaken - Strafvordering - Deskundige aangewezen door de vonnisrechter- Tegensprekelijk karakter- Aanwezigheid van de technisch raadsman van
een partij - Beoordeling door de gerechtsdeskundige.
Zelfs als het deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht, in de mate
bepaald door de rechter die over de strafVordering uitspraak moet doen, beoordeelt de
gerechtsdeskundige in welke mate een onderzoeksverrichting, vanuit een technisch
standpunt, al dan niet in aanwezigheid van een derde, zoals de technisch raadsman
van een partij kan geschieden.
781
12 april 2000
7. - Burgerlijke zaken- Deskundigenverslag- Geen opmerkingen- Gevolg.
De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek
aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen. (Algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
5 oktober 2000
1514
8. - Strafzaken - Onderzoeksrechter- Vordering tot aanwijzing van de deskundige - Ondertekening - Yerzuim - Bodemrechter - Gevolg.
Het feit aileen dat de onderzoeksrechter verzuimt de vordering tot aanwijzing van
een deskundige te ondertekenen, verplicht de bodemrechter niet het verslag terzijde
te laten dat die deskundige overigens regelmatig heeft neergelegd in de handen van
de magistraat die de expertise beval. (Artt. 43 en 44 Sv.)
25 oktober 2000
1649
9. - Sociaal procesrecht - Gerechtsdeskundige - Ereloonstaat - Ziekte- en
invaliditeitsverzekering - Uitkeringsverzekering - Zelfstandigen - Wettelijk tarief
- Toepassing.
Het koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de
erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten
inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, is van toepassing op geschillen over de toepassing van de uitkeringsverzekering voor werknemers en voor zelfstandigen waarin
een medisch expert wordt aangewezen. (Art. 167, laatste lid, Z.I.V.-wet 14 juli 1994
en art. 1, 4 en 5 K.B. 25 juni 1997.)
1847
27 november 2000

DIEFSTAL EN AFPERSING
1. - Artikel462 S.w.- lmmuniteit- Gevolg.
Artikel462 Sw. verleent aan de erin vermelde daders van diefstal een persoonlijke
en afdoende immuniteit voor strafVervolging. Wanneer de strafrechter vaststelt dat
een diefstal aan de in deze wetsbepaling vermelde daders wordt ten laste gelegd, kan
hij slechts de strafVordering niet ontvankelijk verklaren, zonder uitspraak te kunnen
doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde. Hij kan bijgevolg
ook geen uitspraak doen over de tegen de beklaagde van de diefstal uitgeoefende
burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is. (Art. 462 Sw.; art. 4 V.T.Sv.)
1 februari 2000
268
2. - Diefstal - Mede-eigendom over goederen - Gevolg.
De gedeeltelijke of onverdeelde rechten van een mede-eigenaar in een of meerdere
goederen die hij zich ten nadele van de andere mede-eigenaars eigen maakt, leveren
geen beletsel op voor het bestaan van het misdrijfvan diefstal. (Art. 461 Sw.)
3 oktober 2000
1476
3. - Diefstal - Goederen van de nalatenschap - Burgerlijke sanctie - Gevolg
voor strafvervolging.
De burgerlijke sanctie van art. 792 B.W. waarbij de erfgenamen die goederen van
de nalatenschap hebben weggemaakt ofverborgen gehouden, de bevoegdheid verliezen om de nalatenschap te verwerpen en, al verwerpen zij deze, toch zuiver

-104erfgenaam blijven, zonder op enig aandeel in de weggemaakte ofverborgen gehouden
zaken aanspraak te kunnen maken, vormt de vergoeding die aan de benadeelde
mede-erfgenamen verschuldigd is, maar neemt niet weg dat het bedrieglijk vervreemden van goederen van de nalatenschap een misdrijf is en, bijgevolg, ook aanleiding
tot strafvervolging kan geven. (Art. 461 Sw. en 792 B.W.)
3 oktober 2000
1476
4. - Geweld en bedreiging- Verzwarende omstandigheden- Correctionalisering
- Grenzen.
De misdaad, die is omschreven als diefstal met geweld ofbedreiging, gepleegd in de
bij art. 4 72 Sw. bepaalde omstandigheden, kan niet worden gecorrectionaliseerd, als
het geweld of de bedreiging hetzij een ongeneeslijke ziekte, hetzij het volledig 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 Verzachtende Omstandigheden.)
1977
13 december 2000

DIENSTPLICHT
Dienstplichtzaken - Strafuerzwaring - Eenparigheid.
Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering vindt geen toepassing op de wijze van
stemmen in het Militair Gerechtshof en de krijgsraden; die aangelegenheid wordt
geregeld door artikel8 van de besluitwet van 14 september 1918. (Art. 21lbis Sv., art.
8 besluitwet 14 sept. 1918.)
1079
13 juni 2000

DIEREN
Hormonenwet - Bevoegde ambtenaren - Inlichtingen - Bewijswaarde.
De omstandigheid dat inlichtingen, verstrekt door ambtenaren, aangewezen om de
overtredingen van de Hormonenwet vast te stellen, geen rechtstreeks verband
houden met hun ambtsbevoegdheden, belet de rechter niet om er bewijswaarde aan
te hechten.
15 februari 2000
422

DOUANE EN ACCIJNZEN
1. - Betaling van rechten en taksen door fraude aan Schatkist onttrokken Bijzonder opzet.
Uit de bewoordingen van art. 266, § 1, Douane en Accijnzenwet dat bepaalt dat
"behoudens tegenstrijdige beschikkingen in bijzondere wetten en onverminderd de
boeten en verschuldigdverklaringen ten bate van de Schatkist, de overtreders, hun
medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen solidair (zijn)
gehouden tot betalen van rechten en taksen welke door de fraude aan de Schatkist
werden onttrokken, zomede van de eventueel verschuldigde nalatigheidsinteresten"
blijkt niet dat het vermelde artikel slechts toepasselijk is in geval van bewezen
verklaren van een misdrijf waarvoor een bijzonder opzet vereist is. (Art. 166, § 1,
Douane en Accijnzenwet en art. 35 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.)
25 januari 2000
199
2. - Voorlopige invrijheidstelling - Voorziening door Bestuur van Financien Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep door het Bestuur van Financien tegen een beslissing van
voorlopige invrijheidstelling inzake douane en accijnzen is niet ontvankelijk. (Art.
113 Sv.)
25 januari 2000
216
3. - Invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten - Burgerlijkepartijstelling en vordering tot gerechtelijk onderzoek - Bevoegdheid tot het uitoefenen
van de strafvordering - Toepassing.
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-105De omstandigheid dat aan de oorsprong van een klacht met burgerlijkepartijstelling van de benadeelde en de daaropvolgende vordering tot gerechtelijk
onderzoek een invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten van het Ministerie van Financien, Bestuur der Douane en Accijnzen, ligt, brengt niet mee dat het
onderzochte misdrijf van gebruik van valse stukken, zoals bepaald in artikel 197
StrafWetboek, slechts op vordering van voormeld bestuur kan worden vervolgd. (Artt.
197 Sw.; 202 en 281 A.W.D.A.)
1302
5 september 2000
4. - Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek - Bevoegdheid - Perken Vermoeden van vervoer van goederen - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar dat de douaneambtenaren konden vermoeden dat de eisers goederen vervoerden op grond van het bekende feit dat hun
voertuig uit Luxemburg kwam. (Art. 182, § 1, A.W.D.A.)
8 september 2000
1329
5. - Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek - Bevoegdheid - Perken Vermoeden van vervoer van goederen - Draagwijdte.
Het vermoeden dat aan de douaneambtenaren toelaat een controle uit te oefenen,
berust op de mogelijkheid dat goederen vervoerd worden zodat de geldigheid van de
controle van het voertuig van eisers niet afhankelijk is van de aard van de goederen
die vervolgens in dat voertuig worden aangetroffen. (Art. 182, § 1, A.W.D.A.)
1329
8 september 2000
6. - Douane - Douaneambtenaar - Onderzoek - Bevoegdheid - Perken Vermoeden van vervoer van goederen.
Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen mag, zelfs aan de
grens, slechts voertuigen controleren en personen aan den lijve onderzoeken voor
zover hij vermoedt of kan vermoeden dat goederen worden vervoerd. Dit vermoeden
kan ook volgen uit het feit dat voertuigen uit het buitenland komen. (Art. 182, § 1,
A.W.D.A.)
8 september 2000
1333
7. - Minerale alien- Vrijstelling van accijns- Tractoren voor de exploitatie van
landbouwbedrijven - Gebruik voor landbouwwerkzaamheden.
Nude aard van de werkzaamheid en niet de aard van het voertuig bepalend is voor
het genieten van vrijstelling van accijns op minerale olien, genieten de tractoren
gebruikt bij de exploitatie van landbouwbedrijven alleen van deze vrijstelling
wanneer zij gebruikt worden voor landbouwwerkzaamheden. (Artt. 13, § 2, en 14
K.B. 29 dec. 1992 betre:ffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie
en 20, 4°, en 30 M.B. 28 dec. 1993 betre:ffende het accijnsstelsel van minerale olie.)
14 73
3 oktober 2000

DRUKPERS (POLITlE OVER DE)
1. - Uitgever - Aansprakelijkheid - Voorwaarden.
De uitgever die ruchtbaarheid geeft aan de verspreiding van stukken die inbreuk
plegen op het prive-leven en op het recht van verdediging van een persoon waardoor
de door de schuld van de schrijver aan die persoon berokkende schade wordt
verergerd, begaat een fout die los staat van die van de schrijver en is daarvoor
persoonlijk aansprakelijk.
29juni2000
1245
2. - Censuur - Begrip.
De rechter die in kort geding beveelt dat een reeds gedrukt en te koop aangeboden
tijdschrift uit de handel moet worden genomen, voert geen censuur in. (Art. 25 Gw.)
29juni2000
1245

DWANGSOM
1. - Strafzaken - Stedenbouw - Burgerlijke rechtsvordering - Herstel van de
plaats in de vorige staat - Termijn - Draagwijdte - Prejudiciele vraag.

-
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De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de
beklaagde veroordeeld wordt tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen de
twee maanden te rekenen vanaf de uitspraak onder verbeurte van een dwangsom per
dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de betekening van dat arrest, geeft geen
uitlegging van dat arrest maar beslist op grand van rechtsregels dat het bevel tot
betalen slechts werking kon hebben vanaf de betekening van het arrest. (Art.
1385bis, derde en vierde lid, Ger.W. en art. 1.3 en 1.4 Eenvormige Beneluxwet
betreffende de dwangsom.)
16juni2000
1128
2. - Artikel 1385bis, derde en vierde lid, Ger. W. - Aard van de rechtsregel Rechtsregel gemeenschappelijk voor Belgie, Luxemburg en Nederland.
De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger.W. en in art. 1 van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeen aan Belgie, Nederland en Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 van het Verdrag betreffende
de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof.
16juni2000
1128
3. - Strafzaken - Stedenbouw - Burgerlijke rechtsvordering - Herstel van de
plaats in de vorige staat - Termijn - Draagwijdte - Prejudiciele vraag.
De beslagrechter die oordeelt dat de termijn opgelegd in het arrest waarbij de
beklaagde veroordeeld wordt tot het herstel der plaats in de vorige staat binnen het
jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak, onder
verbeurte van een dwangsom per dag vertraging, slechts begint te lopen vanaf de
betekening van dat arrest, geeft geen uitlegging van dat arrest maar beslist op grand
van rechtsregels dat het bevel tot betalen slechts werking kon hebben vanaf de
betekening van het arrest. (Art. 1385bis, derde en vierde lid, Ger.W. en art. 1.3 en 1.4
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
1133
16 juni 2000
4. - Artikel 1385bis, derde en vierde lid, Ger. W. - Aard van de rechtsregel Rechtsregel gemeenschappelijk voor Belgie, Luxemburg en Nederland.
De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger.W. en in art. 1 van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeen aan Belgie, Nederland en Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 van het Verdrag betreffende
de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof.
16juni2000
1133
5. - Tenuitvoerlegging - Voorwaarden - Bewijslast - Onderzoeksmaatregel Beslagrechter - Bevoegdheid.
Het bewijs dat de voorwaarden voor de dwangsom vervuld zijn, moet weliswaar
worden geleverd door de partij die de tenuitvoerlegging van de dwangsom vordert,
maar geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de beslagrechter, als hij de
door die partij gevorderde onderzoeksmaatregel beveelt, de op voornoemde partij
rustende bewijslast omkeert. (Art. 1315 B.W.; artt. 870, 871, 877, 1042, 1385quater
en 1498 Ger.W.)
25 september 2000
1424
6. - Opeisbaarheid - Grondslag - Gevolg.
Een dwangsom is opeisbaar op grand van de rechterlijke uitspraak waarbij zij
wordt opgelegd; wanneer na de betekening ervan aan de in de uitspraak aangegeven
voorwaarden wordt voldaan, is de dwangsom krachtens die uitspraak ten valle
verschuldigd voor de periode van het misdrijf, oak al voert degene die de dwangsom
verschuldigd is achteraf de hoofdveroordeling uit. (Art. 1385quater Ger.W.)
25 september 2000
1424

E
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
GRONDEN

-107ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

Echtscheiding door onderlinge toestemming
Voorlopige maatregelen
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN

T.a.v. de echtgenoten
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN

GRONDEN
1. - Gronden - Feitelijke scheiding meer dan 5 jaar- Echtscheiding uitgesproken tegen de echtgenoot-verweerder- Vereisten.
Ret vermoeden dat de echtgenoot die de echtscheiding vordert op grond van een
feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen
wie de echtscheiding is uitgesproken, wordt niet weerlegd als de aan de echtgenootverweerder verweten fouten en tekortkomingen niet zijn aangetoond of niet voldoende ernstig zijn om zowel ten grondslag te liggen aan de scheiding, als de oorzaak
te zijn dat de scheiding voortduurt. (Art. 306 B.W.)
557
10 maart 2000
2. - Gronden - Gelijklopendheid - Gevolg.
In de gevallen waar de echtgenoten echtscheiding op grond van bepaalde feiten
kunnen vorderen, staat het hun eveneens vrij een vordering tot scheiding van tafel
en bed in te stellen. (Art. 1305, eerste lid, Ger.W.)
21 december 2000
2080
3. - Gronden - Feitelijke scheiding meer dan 5 jaar- Scheiding van tafel en bed
ten laste van de verwerende echtgenoot - Voorwaarden.
Ret vermoeden dat de echtgenoot die de scheiding van tafel en bed vordert op
grond van een feitelijke scheiding van meer dan vijfjaar, geacht wordt de echtgenoot
te zijn tegen wie de echtscheiding wordt uitgesproken, wordt niet weerlegd indien de
aan de eisende echtgenoot aangerekende fouten en tekortkomingen, waaraan de
scheiding te wijten is, tevens ertoe bijgedragen hebben die scheiding te doen
voortduren. (Art. 306 B.W.)
21 december 2000
2080

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
ECHTSCHEIDING DOOR ONDERINGE TOESTEMMING

4. - Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke regels.
De overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van de wederzijdse rechten
van de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming
waaromtrent zij kunnen overeenkomen, is onderworpen aan de regels van het
verbintenissenrecht; zij is een vereiste waaraan moet worden voldaan opdat de
rechtbank de echtscheiding zou kunnen toestaan. (Artt. 1287, eerste lid, 1288, aanhef
en 4°, en 1298, Ger.W.)
16 juni 2000
1119
VOORLOPIGE MAATREGELEN

5. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Bewijsmiddel Brieven - Voorwaarden - Briefgeheim - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8
- Grondwet (1994) - Artikel 29.
Noch artikel8 E.V:R.M. noch artikel29, eerste lid, Grondwet houden verbod in om
brieven die men op regelmatige wijze in zijn bezit heeft, te gebruiken in een
echtscheidingsgeding of het geding dat strekt tot voorlopige maatregelen tijdens dat
geding; het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige maatregelen een
foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in het
echtscheidingsgeding zelf aan bod komt.
27 januari 2000
228

-1086. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kart geding - Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur over de kinderen - Vaststelling
van de verblijfplaats in de gezinswoning- Pand, eigendom van de andere echtgenoot
- Maatregel tevens in het belang van de kinderen - Aard van de maatregel.
Wanneer de rechter in kart geding de verbijfplaats van een der echtgenoten
vaststelt in een pand dat een eigen goed is van de andere echtgenoot, maakt de
omstandigheid dat hij daarbij acht slaat op het belang van de gemeenschappelijke
kinderen om in de gezinswoning te blijven, van die maatregel nog geen maatregel
betreffende de kinderen in de zin van art. 302 B.W. (Art. 302 B.W.)
1452
28 september 2000
7. - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen -Kart geding- Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur over de kinderen - Vaststelling
van de verblijfplaats in de gezinswoning- Pand, eigendom van de andere echtgenoot
- Maatregel tevens in het belang van de kinderen - Overschrijving van de
echtscheiding - Gevolg.
Niet naar recht verantwoord is het vonnis waarbij de rechter beslist dat de tijdens
de echtscheidingsprocedure in kort geding getroffen voorlopige maatregel geldig blijft
na de overschrijving van de echtscheiding, zolang hij niet is vervangen, ofschoon het
geen maatregel betreffende de kinderen is in de zin van art. 302 B.W. (Art. 1280
Ger.W. en art. 302 B.W.)
28 september 2000
1452

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
T.A.V. DE ECHTGENOTEN

8. - Gevolgen t.a.v. de personen- T.a.v. de echtgenoten- Rustpensioen- Niet
hertrouwde uit de echt gescheiden echtgenote - Gewezen echtgenoot - Pensioenregeling van instellingen van internationaal publiek recht - Ambtenaar - Overdracht van pensioen - Belgische pensioenregeling - Verband - Gevolg.
De rechten die voortvloeien uit de pensioenregeling voor werknemers ingesteld bij
K.B. nr 50 van 24 okt. 1967 en worden overgedragen krachtens de wet van 21 mei
1991 aan instellingen van internationaal publiek recht door een ambtenaar, komen
niet meer in aanmerking voor de toekenning of berekening van een ander rustpensioen; deze regeling geldt uitsluitend voor de overdrager en niet voor de
toekenning van het rustpensioen van de niet hertrouwde uit de echt gescheiden
echtgenote van die ambtenaar. De ambtenaar kan slechts de tegenwaarde van zijn
eigen rechten op pensioen overdragen maar niet de tegenwaarde van het rustpensioen waarop zijn gewezen echtgenote persoonlijk gerechtigd is. (Artt. 1, 3 en 7,
2°, wet 21 mei 1991 tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische
pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht; artt. 75
tot en met 79 K.B. 21 dec. 1967.)
512
6 maart 2000
9. - Gevolgen t.a.v. de personen- T.a.v. de echtgenoten- Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding - Feitelijke scheiding meer dan 5 jaar - Vaststelling
uitkering.
Wanneer de echtscheiding wordt verkregen op grond van een feitelijke scheiding
van meer dan vijf jaar, moet de uitkering na echtscheiding zodanig worden vastgesteld, dat zij de onderhoudsgerechtigde, gelet op zijn inkomsten en mogelijkheden, in
staat kan stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens
het samenleven. (Artt. 301, § 1, 306 B.W.)
10 maart 2000
557

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
10. - Gevolgen t. a. v. de goederen - Gerechtelijke verdeling- Aanstelling notaris
- Aanvullende staat van "afrekening-vereffening"- Boedelbeschrijving- Opdracht
van notaris - Aard - Draagwijdte.
De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een aanvullende
staat van "afrekening-vereffening" en een boedelbeschrijving te maken in het kader
van een gerechtelijke verdeling maakt geen onderzoeksmaatregel uit, ook al wordt de

-
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behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot na de opstelling
van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt
niet op als een deskundige doch vervult een specifieke taak die de taak van een
deskundige overstijgt. (Art. 19, tweede lid, Ger.W.)
8juni2000
1063
11. - Gevolgen t.a.v. de goederen- Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Overschrijving- Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot
levensonderhoud - Nietigheid.
Wanneer de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is, volgt uit de
aard van dat instituut dat de nietigheid van een beding omtrent een uitkering tot
levensonderhoud de echtscheiding zelf niet kan aantasten. (Artt. 1288, aanhef en 4 o,
en 1304 Ger.W.)
16 juni 2000
1119
12. - Gevolgen t.a.v. de goederen- Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Overschrijving - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot
levensonderhoud - Bedrog - Vernietiging - Voorwaarde.
Dat de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is, staat er niet aan
in de weg dat een beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud vernietigd wordt
op grand van bedrog. (Artt. 1288, aanhef en 4°, en 1304 Ger.W.)
1119
16 juni 2000

EIGENDOM
1. - Mede-eigendom - Reglement van mede-eigendom - Syndicus - Bevoegdheid - Omvang.
De syndicus heeft krachtens de wet tot opdracht de vereniging van mede-eigenaars
in rechte te vertegenwoordigen, ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement
van mede-eigendom wordt toegekend. (Art. 577-8, § 4, 6°, B.W.)
5 oktober 2000
1515
2. - Mede-eigendom - Reglement van mede-eigendom - Syndicus - Bevoegdheid - Gevolg.
Wanneer het vonnis beslist dat de syndicus in het bezit dient te zijn van een
uitdrukkelijke volmacht om de rechtsvordering in te stellen m.b.t. de kosten voor
privatieve delen die niet vallen onder het begrip gemeenschappelijke zaken waartoe
de algemene kosten behoren, schendt het de artt. 577-8, § 4, en 577-9, § 1, B.W. (Artt.
577-8, § 4, en 577-9, § 1, B.W.)
5 oktober 2000
1515
3. - Bezitsvordering in hoofdorde - Eigendomsvordering in ondergeschikte orde
- Gevolg.
Het wettelijk verbod de bezitsvordering en de eigendomsvordering samen in te
stellen en de eiser in het eigendomsproces toe te laten tot een bezitsvordering belet
niet dat, wanneer een bezitsvordering in hoofdorde is gesteld, een eigendomsvordering in ondergeschikte orde wordt gesteld. (Art. 1371, eerste lid, Ger.W.)
20 oktober 2000
1623
4. - Erfdienstbaarheid - Publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang Vordering tot erkenning - Aard.
De vordering tot erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van
doorgang is een eigendomsvordering in de zin van artikel 1371, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek. (Art. 1371, eerste lid, Ger.W.)
20 oktober 2000
1623

ENERGIE
Elektriciteit - Levering - Aard - Gevolg.
De voorwaarden voor de levering van elektriciteit zijn van reglementaire aard,
zodat zij onmiddellijk kunnen worden tegengeworpen aan de eigenaar van een op het

-110distributienet aangesloten pand, zonder dat hij zich persoonlijk dient te verbinden
jegens de elektriciteitsdistributeur. (Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.)
1904
4 december 2000

ERFDIENSTBAARHEID
1. - Overgang - Afschaffing - Nut - Begrip.
Het vonnis beslist wettig dat de erfdienstbaarheid nog steeds voor het heersend erf
van nut is, wanneer het overweegt dat zij het gemak voor het heersend erf doet
toenemen en er een meerwaarde aan verleent doordat er een gemakkelijker, zelfs
veiliger, toegang tot de eigendom mogelijk wordt. (Artt. 637, 686 en 710bis B.W.)
28 januari 2000
243

2. - Recht van uitweg - Ingesloten erf- Begrip.
Is niet ingesloten in de zin van art. 682, § 1, B.W., het erf dat een toegang heeft tot
de openbare weg, die wordt gedoogd door de eigenaar of gebruiker van het naburig
erf; het is dan zonder belang dat die gedoogde toegang niet de minst schadelijke is.
(Art. 682, § 1, B.W.)
6 april 2000
721
3. - Publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang - Vordering tot erkenning -Aard.
De vordering tot erkenning van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van
doorgang is een eigendomsvordering in de zin van artikel 1371, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek. (Art. 1371, eerste lid, Ger.W.)
1623
20 oktober 2000

ERFENISSEN
1. - Afstand van recht - Verdwijning van de oorzaak - Gevolg.
Wanneer afstand van een erfenis geen schenking is, blijft de latere verdwijning van
de oorzaak ervan in de regel zonder gevolgen voor de geldigheid ervan. (Artt. 785,
1131 B.W.)
21 januari 2000
168

2. - Vereffening - Verdeling - Huwelijksgemeenschap - Schenkingen tussen
ouders en kind- Schenking van geld- Aankoop van een onroerend goed- Inbreng
in de massa van de nalatenschap - Voorwerp van de inbreng.
Wanneer een persoon in eigen naam onroerende goederen aangekocht heeft met
geld dat hem door zijn ouders is gegeven of met door hen afbetaalde leningen, hebben
die giften uitsluitend dat geld of die afbetaalde bedragen en geenszins de onroerende
goederen zelf tot voorwerp; daaruit volgt dat, wanneer dergelijke giften in de mass a
van de nalatenschap ingebracht moeten worden, enkel het geschonken geld of de door
de ouders afbetaalde bedragen en geenszins de aangekochte onroerende goederen
ingebracht moeten worden. (Artt. 829, 843, 851, 868 en 869 B.W.)
11 februari 2000
385
3. - Verwerping van nalatenschap - Benadeling van de rechten van de schuldeisers - Vordering tot vernietiging van de verwerping en tot machtiging om te
aanvaarden - Schuldeiser van de verwerpende erfgenaam - Schuldeiser van de
erflater.
Niet de schuldeisers van de erflater, maar alleen de schuldeisers van de erfgenaam
die de nalatenschap heeft verworpen, kunnen de vernietiging ervan vorderen, en de
machtiging om uit hoofde van de erfgenaam in zijn plaats de nalatenschap te
aanvaarden. (Art. 788 B.W.)
22 juni 2000
1185
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EUROPESE UNIE
ALGEMEEN
PREJUDICIELE GESCHILLEN
VERDRAGSBEPALINGEN

Algemeen
Beginsels
Beleid
Instellingen

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Met het E.E.G.-Verdrag strijdige verordening- Fout van de
administratie - Voorwaarden.
Het arrest dat op grond van vaststellingen en overwegingen waaruit niet blijkt dat
het een grond tot ontheffing van aansprakelijkheid in aanmerking heeft genomen,
beslist dat een veroordeling van een administratieve overheid, ook al is ze strijdig
met het E.E.G.-Verdrag, geen fout oplevert indien de schending van voornoemd
verdrag niet voldoende gekwalificeerd, ernstig en kennelijk is, niet naar recht
verantwoord is.
104
14 januari 2000

PREJUDICIELE GESCHILLEN
2. - Prejudiciele geschillen - Erkenning van diploma's - Richtlijn - Beoordeling door de Staten - Beperkingen.
Ingeval een cassatiemiddel aanvoert dat de bevoegde overheden van de lidstaten,
wanneer een Europese richtlijn de voorwaarden vastlegt voor de onderlinge erkenning van de diploma's die vereist zijn om een beroep, zoals dat van architect, uit te
oefenen, ingeval die voorwaarden niet zijn vervuld, de kwalificaties van een verzoeker niet mogen vergelijken met die welke in de nationale regeling zijn opgelegd, stelt
het Hofvan Cassatie een prejudiciiHe vraag aan het Hofvan Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Artt. 52, 57 en 177 E.E.G.-Verdrag.)
177
21 januari 2000
3. - Prejudiciele geschillen - Hof van Cassatie - Artikel 234 geconsolideerd
E.E.G.-Verdrag- Handelingen verricht door de instellingen- Bepaling- Uitlegging- Noodzakelijke uitlegging- H.v.J. - Verzoek- Exceptie.
Wanneer een vraag om uitlegging van het E.E.G.-Verdrag of van een handeling van
de instellingen van de Gemeenschap dezelfde is als waarover het H.v.J. o.m. reeds
een uitleggingsbeslissing heeft gewezen, behoeven de nationale rechterlijke instanties, waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger
beroep, zich niet opnieuw, bij wege van prejudiciele vraag, voor uitlegging tot het
H.v.J. te wenden, op voorwaarde dat zij zich bij die uitleggingsbeslissing aansluiten.
(Art. 234 E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet 2 dec. 1957, geconsolideerd te
Amsterdam op 2 okt. 1997, goedgekeurd bij wet 10 aug. 1998.) (lmpliciet.)
563
13 maart 2000
4. - Prejudiciele geschillen- Hofvan Cassatie- Artikel234 E.E.G.-VerdragVerdrag - Handelingen van de instellingen - Bepaling - Uitlegging - Verzoek Uitlegging noodzakelijk - H. v.J.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een
handelingvan de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 41 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko,
ondertekend te Rabat op 27 april1976 en namens de Gemeenschap gesloten door de
verordening (EEG) nr. 2211178 van de Raad van 26 september 1978, voor het Hofvan
Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag
rijst over de uitlegging van het begrip "samentelling van de tijdvakken van
verzekering" inzake de werkloosheidsuitkeringen die wegens het beroepsverleden
worden verhoogd, verzoekt het Hofin de regel het Hofvan Justitie om bij wijze van
prejudiciele beslissing uitspraak te doen. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag.)
1733
6 november 2000

-
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VERDRAGSBEPALINGEN
ALGEMEEN

5. - Verdragsbepalingen - Algemeen - Executieverdrag - Bevoegdheid Plaatselijke bevoegdheid - Gelijkwaardige verbintenissen - Zelfde overeenkomst.
In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst
voortvloeiende verbintenis berust, is niet een rechter bevoegd om kennis te nemen
van de gehele vordering, wanneer volgens de collisieregels van de Staat van die
rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere in een andere
verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd. (Art. 5, sub 1, Executieverdrag van
27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de E.G. betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
98
13 januari 2000
6. - Verdragsbepalingen- Algemeen - Executieverdrag, artikel 31 - Verla{ tot
tenuitvoerlegging - \krzoek niet gericht tegen alle rechtsopvolgers van de veroordeelde - Taak van de rechter - Gevolg.
De rechter die overeenkomstig art. 31 Executieverdrag uitspraak doet over het
verzoek tot uitvoerbaarverklaring van een in een andere verdragsluitende Staat
gegeven en aldaar uitvoerbaar zijnde beslissing, mag de toedracht van de uitvoerbaar
te verklaren uitspraak niet wijzigen of aanvullen; inzonderheid wanneer het verzoek
tot uitvoerbaarverklaring niet gericht is tegen alle rechtsopvolgers van de veroordeelde mag hij niet beslissen in welke mate elk van de rechtsopvolgers gehouden is
tot uitvoering van de veroordeling. (Art. 31 Executieverdrag.)
508
2 maart 2000
BEGINSELS

7. - Verdragsbepalingen- Beginsels- Artikel 39, tweede lid, E.G.-VerdragVerbod van discriminatie op grand van nationaliteit - Rechtstreekse werking Conflict met regel van intern recht - Werknemer van vreemde nationaliteit Huwelijk met een Belg - Arbeidskaart - K.B. nr. 34 van 20 juli 1967- Gevolg.
Art. 2 van het K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van
werknemers van vreemde nationaliteit levert, in zijn versie v66r de wijziging bij KB.
van 19 mei 1995, in de zin dat het een arbeidskaart of -document oplegde aan
vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door art. 39, tweede lid,
E.G.-Verdrag verboden discriminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake
van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grond van
nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden afschaft, heeft directe werking
binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee strijdige
regel van het nationale recht buiten toepassing te laten. (Art. 39, tweede lid,
E.G.-Verdrag; Artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967, gewijzigd bij
K.B. nr. 34 van 19 mei 1995.)
30 mei 2000
1003
BELEID

8. - Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer van personen, diensten en
kapitalen- Werknemers- Sociale zekerheid- Werkloosheid- Artikelen 67, § 3, en
71, § 1, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71- Draagwijdte- Gerechtigde- Tijdvakken van verzekering of van arbeid - Samentelling - Laatste werkzaamheden Verblijfplaats.
De volledig werkloze werknemer-niet-grensarbeider die zich ter beschikking stelt
van de diensten voor arbeidsbemiddeling op het grondgebied van de Belgische Staat
waar hij woont of die naar dit grondgebied terugkeert, kan op grond van het
gemeenschapsrecht echter geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkering volgens de wettelijke regeling van de Belgische Staat, wanneer hij, tijdens zijn laatste
werkzaamheden, op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan de Belgische
Staat woonde, m.n. Frankrijk, waartoe de bevoegde instelling behoort die de
werknemer recht op werkloosheidsuitkering geeft of zou geven, als hij er was blijven
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wonen. (Artt. 1, punt o, [ii], en punt q, 67, § 3, en 71, § 1, punt b, [ii], verordening
[E.E.G.] nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971.)
563
13 maart 2000
INSTELLINGEN

9. - Verdragsbepalingen- Instellingen- Voorrechten en immuniteiten- Beroepsgeheim - Archieven van de Gemeenschappen.
Aileen uit het feit dat het arrest, bij gebrek aan conclusie over dat punt, de
verduidelijking niet bevat dat de documenten die aan de onderzoekers vrijwillig zijn
overhandigd door een ambtenaar van de Europese Gemeenschappen, wiens verplichting tot beroepsgeheim was opgeheven, al dan niet archieven van de Europese
Gemeenschappen vormden, kan geen schending worden afgeleid van het Protocol
van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschappen, noch van de verordening nr. 259/68 van de Raad van 29 februari
1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van
deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de
ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn. (Wet 13 mei 1966; artt. 2, 12, a,
en 18 Protocol 8 april 1965; E.E.G.-verordening nr. 259/68 van 29 feb. 1968 van de
Raad.)
13 september 2000
1357

F
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN)
GERECHTELIJK AKKOORD
MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT. BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
ALLERLEI

GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN)
1. - Gevolgen (Personen. Goederen. Verbintenissen) - Schuldvorderingen
Vraag of de gelijkheidsregel toepasselijk is - Dwingend recht.
De vraag of de vordering van een schuldeiser onderworpen is aan de gelijkheidsregel bij faillissement dan wel zonder onderworpen te zijn aan de percentenregeling
rechtstreeks door de curator moet worden betaald, wordt geregeld door beginselen
van dwingend recht. (Artt. 561 en 572 Faill.W., thans 46 en 108 Faill.W. 1997.)
544
9 maart 2000
2. - Gevolgen (Personen. Goederen. Verbintenissen) - Ontbinding. van een wederkerige overeenkomst - Voorschot ontvangen door de verkoper - Teruggave van het
voorschot - Samenloop.
De ontbinding van een wederkerige overeenkomst die gevorderd wordt v66r het
faillissement van een der contractspartijen, maar erna wordt uitgesproken ten laste
van de failliet, heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand worden geplaatst
als hadden zij geen overeenkomst gesloten; onverminderd zijn eventueel recht op
compensatie komt de koper echter in samenloop met de andere schuldeisers wanneer
hetgeen moet worden teruggegeven een som geld is die hij aan de verkoper als
voorschot heeft betaald. (Artt. 1183, 1184 B.W., 561 Faill.W.)
9 maart 2000
544
3. - Gevolgen (Personen. Goederen. Verbintenissen)- Inpandgeving voor dochtervennootschap - Geen concrete tegenprestatie - Faillissement van de pandgever Tegenwerpelijkheid aan de boedel.
De omstandigheid dat de pandgever al dan niet het recht heeft hetgeen hij betaald
heeft te verhalen op de schuldenaar wiens schuld gewaarborgd was door het pand, is

-114niet bepalend voor de vraag of de pandgever voor zijn inpandgeving een tegenprestatie heeft verkregen; de rechter vermag te oordelen dat de inpandgeving om niet is
gedaan wanneer hij vaststelt dat de pandgever voor die verrichting geen enkele
concrete tegenprestatie kreeg, maar enkel een algemeen belang had dat de schuldenaar goed zou gedijen en niet failliet zou worden verklaard. (Artt. 1105, 2077 B.W.,
445, eerste en tweede lid, Faill.W.)
9 maart 2000
550
4. - Gevolgen (Personen. Goederen. Verbintenissen) - Inkomstenbelastingen Kennisgeving door de ontvanger aan de notaris - Geen betaling voor het faillietverklarend vonnis - Gevolg.
De kennisgeving bedoeld in art. 434 W.I.B. 1992 geldt als beslag onder derden in
handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder
zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige : die maatregel heeft
echter niet tot gevolg dat de bedragen waarop derdenbeslag is gelegd, uit het
vermogen van de belastingschuldige zijn verdwenen en definitief aan de schatkist
zijn toebedeeld : zij blijven derhalve onderworpen aan een samenloop met andere
schuldeisers van de belastingschuldige. Hieruit volgt dat, als de notaris het bedrag
aan de ontv anger niet heeft betaald v66r het faillietverklarend vonnis, hij in beginsel
op grond van de bedoelde kennisgeving aileen, hiertoe niet meer kan overgaan nadat
dit vonnis is gewezen. (Art. 434 W.I.B. 1992.)
842
4 mei 2000
5. - Gevolgen (Personen, Goederen, Verbintenissen) - Roedel - Uitdeling Verscheidene schuldenaars - Schuldenaar in bonis - Gevolg.
Art. 537 W.Kh., dat geldt in geval van gerechtelijk akkoord, bepaalt enkel de
rechten van een schuldeiser jegens een failliete schuldenaar of jegens verscheidene
failliete schuldenaars; een schuldenaar in bonis mag derhalve van zijn schuld de
bedragen aftrekken die de schuldeiser in het faillissement van een medeschuldenaar
heeft ontvangen. (W.Kh., art. 537.)
1986
14 december 2000

GERECHTELIJK AKKOORD
6. - Gerechtelijk akkoord -Roedel - Uitdeling- Verscheidene schuldenaars Schuldenaar in bonis - Gevolg.
Art. 537 W.Kh., dat geldt in geval van gerechtelijk akkoord, bepaalt enkel de
rechten van een schuldeiser jegens een failliete schuldenaar of jegens verscheidene
failliete schuldenaars; een schuldenaar in bonis mag derhalve van zijn schuld de
bedragen aftrekken die de schuldeiser in het faillissement van een medeschuldenaar
heeft ontvangen. (W.Kh., art. 537.)
14 december 2000
1986
7. - Gerechtelijk akkoord- Stopzetting van de loop van de rente- Tijdstip.
Inzake gerechtelijk akkoord, vindt de stopzetting van de loop van de rente plaats
op het tijdstip dat de rechten van de schuldeisers worden vastgesteld door de
stemming over de overeenkomst inzake het gerechtelijk akkoord, in zoverre het
gerechtelijk akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd.
14 december 2000
1986

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT. BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
8. - Misdrijven in verband met faillissement. Redrieglijk onvermogen - Niet
aangifte van faillissement - Restraffingsvoorwaarden - Oude en nieuwe wet.
De niet tijdige aangifte van staking van betaling, omschreven onder art. 574, 4°,
oude Faillissementswet is nog steeds strafbaar gesteld door het nieuwe art. 489bis,
4°, Sw., maar de bestraffingsvoorwaarden, d.z. de constitutieve bestanddelen, zijn
thans strenger, dus gunstiger voor de beklaagde. (Art. 574, 4°, oude Faillissementswet en art. 489bis, 4°, Sw., ingevoegd bij art. 119 Faillissementswet 8 aug. 1997.)
11
4 januari 2000
9. - Misdrijven in verband met faillissement. Redrieglijk onvermogen - Verduistering van activa - Oude en nieuwe wet.
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Het nieuwe art. 489ter, 1, Sw. stelt verduistering van activa onder dezelfde
constitutieve bestanddelen, inzonderheid wat het opzet betreft, strafbaar als voorheen onder art. 577, 2°, oude Faillissementswet. (Art. 577, 2°, oude Faillissementswet en art. 489ter, P, Sw., ingevoegd bij art. 120 Faillissementswet 8 aug. 1997.)
11
4 januari 2000
10. - Misdrijven in verband met faillissement. Bedrieglijk onvermogen - Bewijs
- Vernietiging van faillissementsvonnis - Gevolg - Bewijs nuttig voor strafuordering.
De vernietiging van een faillissementsvonnis betreft alleen de afhandeling van het
faillissement en heeft geen betrekking op de inzameling en overlegging van bewijselementen nuttig voor de strafVordering, waaronder de elementen overgemaakt door
de curator, zodat de regelmatigheid van deze bewijslevering door de vermelde
vernietiging niet wordt aangetast.
16 mei 2000
914
11. - Misdrijven in verband met faillissement. Bedrieglijk onvermogen - Misdrijf van niet tijdige aangifte van het faillissement - Constitutieve bestanddelen Oude en nieuwe wetsbepalingen.
De omstandigheid dat onder de oude wet de gestelde termijn voor de aangifte van
het faillissement korter was dan onder de nieuwe wet en dat onder de oude wet een
algemeen opzet was vereist en onder de nieuwe wet het oogmerk om faillietverklaring uit te stellen, doet eraan geen afbreuk dat het onder de oude en de nieuwe wet
steeds om hetzelfde misdrijf gaat. (Artt. 489 oud Sw., 437, 440, 441, 472, 574, 4°, en
583 Faillissementswet 1851, 489bis, 4°, Sw.)
3 oktober 2000
1479
12. - Misdrijven in verband met faillissement. Bedrieglijk onvermogen - Misdrijfvan niet tijdige aangifte van het faillissement- Oude en nieuwe wet- Verschil
- Gevolg.
De omstandigheid dat wegens het niet meer facultatieve karakter van het
faillissementsmisdrijf van het nieuwe artikel 489bis, 4 o, Strafwetboek en artikel 9
van de nieuwe Faillissementswet, de toestand onder de nieuwe strafwet ongunstiger
is voor de dader dan onder de eenvoudige bankbreuk van het vroegere artikel 489
Strafwetboek en van de artikelen 437, 440, 441, 472, 574, 4°, en 583 van de vroegere
Faillissementswet, doet eraan geen afbreuk dat het feit van niet tijdige aangifte van
het faillissement voorheen ook strafbaar was.
1479
3 oktober 2000
13. - Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Begrip.
Bedrieglijk onvermogen wordt gepleegd door zijn vermogenstoestand zo in te
richten dat wat men bezit, feitelijk of juridisch, onttrokken wordt aan gedwongen
tenuitvoerlegging vanwege zijn schuldeisers. (Art. 490bis Sw.)
5 december 2000
1912
14. - Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Materieel bestanddeel - Opeenvolging in de tijd van de elementen die het materieel
bestanddeel vormen - Toepassing.
Het misdrijfvan bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden
die samen het materieel bestanddeel vormen, verenigd zijn, namelijk het bewerken
van zijn onvermogen door de schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan
zijn verplichtingen, waarbij het onverschillig is welke van beide materiele bestanddelen het andere in tijd voorafging. (Art. 490bis Sw.)
5 december 2000
1912

15. - Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen- Staking
van betaling - Beslissing betreffende de datum van staking van betaling ondanks
latere betaling - Wettelijkheid.
De omstandigheid dat een koopman of een handelsvennootschap nog een betaling
heeft gedaan, belet niet dat de rechter wettig kan vaststellen dat hij reeds op een
vroeger tijdstip opgehouden had te betalen. (Art. 489bis, 4°, Sw.)
5 december 2000
1925

-
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ALLERLEI
16. - Allerlei - Schuld van de boedel - Begrip.
De verplichting om de verkeersbelasting te betalen voor een voertuig dat tot de
failliete vennootschap behoort, is een schuld van de boedel, aangezien het voertuig
waarvan de gefailleerde eigenaar was door de belastingwet vermoed wordt in gebruik
gebleven te zijn, zolang de inschrijving ervan bij de Dienst van het Wegverkeer niet
was geschrapt. (Artt. 8 en 9 Hypotheekwet; art. 184 Vennootschappenwet; artt. 451
en 561 W.Kh.; Algemen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers; art.
36ter, § 1, W.I.G.B.)
26 oktober 2000
1660

G
GEESTESZIEKE
1. - Vrijspraak- Artikel 71 Sw. - Burgerlijke rechtsvordering- Gevolg.
Wanneer de rechter oordeelt dat de feiten ten laste van de beklaagde bewezen zijn,
maar dat deze op het ogenblik der feiten in staat van krankzinnigheid verkeerde en
hij vervolgens de beklaagde vrijspreekt bij toepassing van de in artikel 71 Strafwetboek bepaalde schulduitsluitingsgrond, is hij niet ontslagen van zijn verplichting om
uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering van de regelmatig gestelde
burgerlijke partij op grond van artikel1386bis Burgerlijk Wetboek. (Art. 71 Sw.; art.
1386bis B.W.)
270
1 februari 2000
2. - Internering- Commissie tot bescherming van de maatschappij- Verzoek tot
invrijheidstelling voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef - Hoger
beroep - Artikel 19bis Wet bescherming Maatschappij- Toepassing.
De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de gei:nterneerde en
van de procureur des Konings bestaat in het verlenen van een recht van hoger beroep
aan de gei:nterneerde op wiens verzoek geen einde aan de tenuitvoerlegging van de
internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op proef wordt aan
de tenuitvoerlegging van de internering een einde gesteld.
30 mei 2000
1010
3. - Huurder - Schade veroorzaakt in de omstandigheden bedoeld in artikel
1386bis B. W. - Verzekeraar van de huurder- Contractuele verplichting de aansprakelijkheid te dekken - Rechtstreekse vordering van het slachtoffer - Billijkheid.
De verzekeraar die op grond van zijn contractuele verplichting de aansprakelijkheid dekt van zijn verzekerde in de omstandigheden bedoeld in art. 1386bis B.W., kan
zich niet beroepen op de billijkheid bepaald in dat artikel; het recht op mildering van
de verplichting komt aileen ten goede aan de verzekerde zelf en niet aan zijn
verzekeraar die aangesproken wordt door het slachtoffer. (Artt. 1386bis en 1732
B.W., 38 Verzekeringswet, thans 68 wet 25 juni 1992.)
1420
22 september 2000

GEESTRIJKE DRANKEN
1. - Slijterijen - Openingsbelasting - Betaling van rechten en taksen door
fraude aan Schatkist onttrokken - Bijzonder opzet.
Uit de bewoordingen van art. 266, § 1, Douane en Accijnzenwet dat bepaalt dat
"behoudens tegenstrijdige beschikkingen in bijzondere wetten en onverminderd de
boeten en verschuldigdverklaringen ten bate van de Schatkist, de overtreders, hun
medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen solidair (zijn)
gehouden tot betalen van rechten en taksen welke door de fraude aan de Schatkist
werden onttrokken, zomede van de eventueel verschuldigde nalatigheidsinteresten"
blijkt niet dat het vermelde artikel slechts toepasselijk is in geval van bewezen
verklaren van een misdrijf waarvoor een bijzonder opzet vereist is. (Art. 166, § 1,

-
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Douane en Accijnzenwet en art. 35 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.)
25 januari 2000
199
2. - Slijterijen van gegiste dranken- KB. 3 april1953- Toepassing van artikel
85Sw.
De opheffing door art. 105 van de wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen, van
het vroegere art. 100, tweede lid, Sw., en de verwijzing door de artt. 42 en 43 K.B. 3
april 1953 naar de algemene wet inzake douane en accijnzen, hierin begrepen de
artikelen 263 en 264 die de administratie toelaten een overtreding afte doen met een
transactie zo er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, hebben niet tot gevolg
dat art. 85 Sw. toepasselijk wordt verklaard op voornoemd K.B. 3 april 1953 tot
samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
3 oktober 2000
1483
3. - Slijterijen van gegiste dranken- K.B. 3 april1953- Verzachtende omstandigheden- Toepassing van artikel85 Sw.- Wet 28 dec. 1983- Verschil-Artikel
100 Sw. - Prejudiciele vraag- Verplichting voor het Hof tot het stellen van de vraag.
Het Hof is niet verplicht een prejudiciele vraag te stellen indien het aangeklaagde
verschil in toepasselijkheid van art. 85 Sw. tussen het K.B. 3 april1953 en de wet 28
dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht enkel het gevolg is van het toepasselijke art. 100 Sw. dat niet wordt bekritiseerd.
3 oktober 2000
1483

GEMEENSCHAP EN GEWEST
1. - Gemeenschappen en gewesten die de Staat opvolgen - Schulden - Verplichtingen die ten laste van de Staat blijven- Wegenfonds- Contractuele verplichtingen
met betrekking tot investeringen - Verwijlinteresten - Vereisten.
Wanneer de rechter vaststelt dat het door de aannemer gevorderde bedrag geen
andere uitgave is in de zin van art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, blijft de
Staat aileen gebonden door de contractuele verplichtingen die door het Wegenfonds
werden aangegaan v66r de inwerkingtreding van voornoemde wet, ten laste van de
vastleggingskredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling, met
inbegrip van de eventuele verwijlinteresten beperkt tot het bedrag der openstaande
vastlegging, zoals blijkt uit de boekhouding van het Wegenfonds. (Art. 61, § 1, eerste,
derde, vierde, vijfde en zesde lid, Financieringswet 1989.)
6 januari 2000
25
2. - Vlaams Gewest - Betekening van een dagvaarding aan het Vlaams Gewest
- Niet-vermelding van de bevoegde procesvertegenwoordiger.
Wanneer het Vlaams Gewest gedagvaard wordt, verplicht geen wettelijke bepaling
tot het vermelden in de dagvaarding van de bevoegde procesvertegenwoordiger of
van het orgaan dat bevoegd is om in rechte op te treden. (Artt. 702, 703 Ger.W., 82
Bijz. Wet 8 aug. 1980.)
536
9 maart 2000
3. - Aangelegenheden die zijn overgedragen - Onteigening ten algemenen nutte
- Vaststelling dat onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk is - Machtiging om
over te gaan tot onteigening - Bevoegdheid.
Wanneer de onteigening van een onroerend goed geschiedt overeenkomstig de
Onteigeningswet behoort het, in de aangelegenheden die zijn overgedragen aan de
Gemeenschappen of de Gewesten, aan hun respectieve regeringen om vast te stellen
dat de onmiddellijke inbezitneming van dat goed ten algemenen nutte onontbeerlijk
is; zij kunnen andere personen die bevoegd zijn om onroerende goederen ten
algemenen nutte te onteigenen, machtigen tot onteigening in de gevallen waarin zij
oordelen dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor het beleid inzake de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. (Artt. 16 Gw., 1 Onteigeningswet, 3 Decr.Vl. 13
april 1988.)
1054
8 juni 2000

-
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4. - Personenvervoer- Ongeregeld bezoldigd vervoer van personen - AutocarKwaliteitskeurmerken - Toeristisch beleid.
Artikel 5, § 2, van het ministerieel besluit van 25 maart 1986 dat de vervoerondernemer verplicht de keurmerken inzake kwaliteit, waaraan de voor ongeregeld
vervoer van personen ingezette voertuigen overeenkomstig artikel 8, § 1, van het
koninklijk besluit van 25 maart 1986 moeten voldoen, aan te brengen op bepaalde
plaatsen van het voertuig, is van toepassing op elk ongeregeld vervoer van personen,
ongeacht het karakter ervan. Deze regeling behoort niet tot het toeristisch beleid in
de zin van de door artikel 4 bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van
de instellingen gedefinieerde culturele aangelegenheden en is derhalve niet strijdig
met deze wet. (Impliciet.).
13juni2000
1082

GEMEENTE·, PROVINCIE EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
RECHTSPLEGING
GEMEENTEBELASTINGEN

RECHTSPLEGING
1. - Rechtspleging- Bestendige deputatie - Mededelingen aan de partijen door
de provinciegriffier - Gebrek - Gevolg.
Is nietig de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad, die
uitspraak doet op het bezwaar tegen een aanslag in de provinciebelasting zonder dat
door de provinciegriffier aan de bezwaarindiener kennis is gegeven van de datum van
de terechtzitting noch kennis is gegeven van de memorie die door de provincie was
neergelegd. (Art. 104bis, eerste lid, Provinciewet, en art. 5 K.B. 17 sept. 1987 .)
20 januari 2000
158
2. - Rechtspleging- Cassatieberoep - Gemeentebelasting- Vormen - Vorm en
termijn voor memories en stukken - Stukken - Toelaatbaar karakter van het
cassatieberoep - Verantwoording - Gemeente - College van burgemeester en
schepenen- Gemeenteraad- Machtiging- Overlegging- Sluiting van het debat.
Inzake gemeentebelasting mag de machtiging van de gemeenteraad aan het
college van burgemeester en schepenen, ofWel om namens de gemeente cassatieberoep in te stellen, ofWel om het cassatiegeding voort te zetten dat wordt gevoerd op
een door het college van burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot
bewaring van rechten, worden overgelegd tot de sluiting van het debat, ten bewijze
dat het cassatieberoep toelaatbaar is, dus zelfs nadat het openbaar ministerie heeft
geconcludeerd. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
10 april 2000
756
3. - Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - Cassatieberoep - WI.B. (1992) - Werking in de tijd.
Onder "toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992" in de zin
van art. 97, derde lid, wet 15 maart 1999 worden ook begrepen de bepalingen van het
W.I.B. 1992 die toepasselijk 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 cassatieberoepen. (Art. 97, derde en negende lid, wet 15
maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
10 april 2000
764
4. - Rechtspleging - Cassatieberoep - Beslissingen waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld - Cassatieberoep na cassatieberoep uitgesloten - Regel Uitzonderingen.
Buiten het toepassingsgeval van art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het
geval van regelmatige afstand, kan een partij zich in belastingzaken geen tweede
maal tegen dezelfde beslissing in cas satie voorzien, ook niet als het tweede cassatieberoep v66r de verwerping van het eerste is ingesteld. (Art. 1082, tweede lid Ger.W.)
764
10 april 2000

-
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5. - Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Cassatie - W.I.B. (1992) - Werking in de tijd.
De bepalingen van het W.I.B. 1992, v66r de wijziging ervan bij wet 15 maart 1999,
die betrekking hebben op het cassatieberoep tegen een beslissing van de bestendige
deputatie van een provincieraad op een vordering waarvan de waarde minder dan
10.000 frank bedraagt, zijn van toepassing op de v66r 6 april 1999 ingediende
bezwaren tegen de gemeentebelastingen. (Art. 97, derde en tiende lid, wet 15 maart
1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
22 mei 2000
950

GEMEENTEBELASTINGEN
6. - Gemeentebelastingen- Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen die
deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling - Toepassingsgebied.
De gemeenten zijn gerechtigd een jaarlijkse belasting te heffen van de niet
bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling; die
belasting wordt geheven van de bovengenoemde percelen waarop ingevolge een
beslissing van de overheid niet mag worden gebouwd of waarop niet kan worden
gebouwd. (Art. 72, § 1, eerste lid, P, en § 3, eerste lid, Oud Waals Wetboek
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
254
31 januari 2000
. 7. - Gemeentebelastingen- Industrii!le rufnes- Belasting- BestanddelenOvermacht.
De rechter die vaststelt dat de bestanddelen van de gemeentebelasting verenigd
zijn, beslist niet naar recht dat die belasting, wegens overmacht, niet verschuldigd is.
(Artt. 1, 2 en 5, Bealstingsverordening van 21 februari 1990 van de stad Andenne tot
invoering van een directe belasting op industriele rui:nes.)
10 april 2000
756
8. - Gemeentebelastingen - Gelijkheidsbeginsel - Verschillende fiscale behandeling - Verantwoording.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de nietdiscriminatie op het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een
verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieen
van personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording
bestaat, hetgeen dient te worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. Maakt geen dergelijke verantwoording uit, de loutere
omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden door een
categorie belastingplichtigen te creeren van wie verwacht wordt dat zij de belasting
zullen doorrekenen aan degene die de overheid in werkelijkheid wil treffen. (Artt. 10,
11 en 172 Gw. 1994.)
1809
17 november 2000

GENEESKUNDE
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
BEROEPSORDEN

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
1. - Geneesmiddelen (uerdovende middelen inbegrepen) - Strafbare feiten -In
verschillende landen begaan- Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelenUitlevering - Europees Uitleveringsverdrag.
Art. 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag van New York inzake verdovende
middelen dat bepaalt dat elk van de in dit verdrag opgesomde strafbare feiten als
afzonderlijk strafbaar feit wordt beschouwd indien zij in verschillende landen zijn
begaan, is niet onverenigbaar met het in art. 8 Europees Uitleveringsverdrag
vervatte beginsel, naar luid waarvan een aangezochte partij kan weigeren een
persoon wiens uitlevering is verzocht, uit te leveren, indien die persoon door haar

-
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wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten waarvoor uitlevering is verzocht.
(Art. 36.2.a Enkelvoudig Vedrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New
York op 30 maart 1961 en goedgekeurd bij wet van 20 aug. 1969; art. 8 Europese
Uitleveringsverdrag van 13 dec. 1957.)
28 februari 2000
500

BEROEPSORDEN
2. - Beroepsorden - Orde der geneesheren - Raad van beroep - Samenstelling
- Plaatsvervanger - Wettigheid- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de bewering dat niet blijkt dat de
geneesheer, lid van de raad van beroep, die, ter vervanging van een vast lid, zitting
heeft gehouden bij de uitspraak van de beslissing van de raad van beroep en ze
ondertekend heeft, behoort tot de geneesheren, plaatsvervangende leden, van de
raad van beroep, terwijl uit de vermeldingen van die beslissing volgt dat de
geneesheer, vast lid, vervangen is door een geneesheer, plaatsvervangend lid, en dat
het Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is. (Art. 12,
§ 1, Geneeskundewet; art. 18, eerste, derde en zevende lid, K.B. 16 feb. 1970.)
948
19 mei 2000
3. - Beroepsorden - Geneesheer - Raad van de Orde - Tuchtvervolgingen Gewettigde verdenking- Leden van de Raad- Ongunstige meningen over een ander
lid van die raad - Gevolgen.
Wanneer het Hof van Cassatie beslist dat de omstandigheden die aangevoerd
worden in een vordering tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking,
nl. de ongunstige meningen die door leden van een raad van de provinciale orde zijn
geuit over de meningen en de handelingen van een ander lid van dezelfde orde en die
de grondslag vormen voor de tuchtrechtelijke vervolgingen, bij eiser en bij derden
gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de raad van de Orde die uitspraak dient te doen, neemt het Hof
de vordering tot onttrekking van de zaak aan en verwijst het de zaak naar een andere
provinciale raad. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
19juni2000
1144

GERECHTSDEURWAARDER
Arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders - Raad - Syndicus Briefwisseling, in naam van de raad, met de voorzitters van de rechtbanken en met de
procureur des Konings - Vormvereisten - Vermelding - Verzuim - Gevolg.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de syndicus om in de briefwisseling die
hij, in naam van de raad van de arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders, aan de gerechtelijke overheid toezendt in antwoord op de door die overheid bij
hem aanhangig gemaakte vordering, te vermelden dat de bij art. 54 7 Ger.W.
voorgeschreven vormvereisten zijn vervuld; het niet-vermelden in die briefwisseling
dat de voormelde vormvereisten zijn vervuld, volstaat niet om daaruit afte leiden dat
de syndicus niet in de uitoefening van zijn functies zou hebben gehandeld toen hij
kennisnam van de aangeklaagde onregelmatigheden, en evenmin dat de mededeling
ervan het beroepsgeheim schendt. (Artt. 542, 543 en 547 Ger.W.; art. 458 Sw.)
6 september 2000
1312

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Procedure voor de feitenrechter
Procedure in cassatie
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN

Procedure voor de feitenrechter
Procedure in cassatie
Allerlei

-
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BURGERLIJKE ZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER

1. - Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Onteigeningswet Procedure voor de vrederechter - Rechtsplegingsvergoeding.
De toekenning van een rechtsplegingsvergoeding door de vrederechter wordt niet
uitgesloten door de bepalingen van de Onteigeningswet van 26 juli 1962 betreffende
de procedure voor de vrederechter, die ertoe strekt de inbezitstelling van het
onteigende goed te benaarstigen en een provisionele vergoeding en nadien een
voorlopige vergoeding te bepalen. (Art. 1017 Ger.W.)
3 februari 2000
284
PROCEDURE IN CASSATIE

2. - Burgerlijke zaken- Procedure in cassatie- Werkloosheid- Rechthebbende
- Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Verwerping - Procedure in sociale
zaken (bijzondere regels).
Wanneer het Hof de voorziening verwerpt, zelfs wegens niet-ontvankelijkheid
ervan, die door een rechthebbende is ingesteld tegen een beslissing op een vordering
die gegrond is op de wettelijke regeling inzake werkloosheid en gericht is tegen de
R.V.A., veroordeelt het verweerder in de kosten van het cassatiegeding. (Artt. 580, 2°,
1017, tweede lid, en 1111, tweede lid, Ger.W.)
1818
20 november 2000
SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)

3. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Overheid Instelling - Rijksdienst voor Pensioenen - Toekenning van overlevingspensioen Langstlevende echtgenoot minder dan 45 jaar - Voorwaarden - Vaststelling van
ongeschiktheid - Geneeskundige Raad voor invaliditeit - Beslissing - Pensioenbeslissing - Gerechtigde - Onderscheiden betwistingen.
De Rijksdienst voor Pensioenen is als instelling belast met de toepassing van de
wetten en verordeningen inzake rust- en overlevingspensioenen der werknemers en
dient verwezen in de kosten van de onderscheiden procedures gevoerd naar aanleiding van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het pensioenrecht van de
langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt en dit
pensioen slechts kan bekomen indien hij een arbeidsongeschiktheid bewijst van
minstens 66 % die moet vastgesteld worden door de Geneeskundige Raad voor
Invaliditeit, ingesteld bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en
die met dit onderzoek is belast krachtens art. 46, § 1, van het K.B. van 21 dec. 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement. (Artt. 580, 581, 582, 1o en 2°, en 1017,
tweede lid, Ger.W.; art. 16, § 1, tweede lid, Pensioenwet Werknemers; art. 46, § 1, en
47, § 2, K.B. 21 dec. 1967; artt. 81 en 82 K.B. 14juli 1994, Z.I.V-wet 1994.)
6 maart 2000
510

STRAFZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER

4. - Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Verzet - Door het verzet
veroorzaakte kosten, ten laste gelaten van de eiser in verzet- Voorwaarde.
In strafzaken kan de rechter de door het verzet veroorzaakte kosten, met inbegrip
van de kosten van uitgifte en van betekening van het vonnis, niet ten laste laten van
de eiser in verzet, tenzij hij vaststelt dat het verstek aan de eiser in verzet te wijten
is. (Art. 187, zesde lid, Sv.)
21 juni 2000
1171
5. - Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Strafuordering - Veroordeling van beklaagde - Veroordeling in de kosten - Wettigheid.
De strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde brengt zijn veroordeling mee in
de kosten van de strafVordering, die het gevolg zijn van het door hem gepleegde
misdrijf. (Artt. 162, 194 en 211 Sv.)
21 juni 2000
1171

-
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6. - Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Jeugdbescherming Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand - Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare pedagogische maatregelen -Hoger beroep - Gevolgen.
De jeugdrechter die, op het hoger beroep van een ouder van een minderjarige tegen
de beslissing van de jeugdrechter die t.a.v. laatstgenoemde voorlopige bewaringsmaatregelen beveelt, in hoger beroep geen enkel bijkomend onderzoek beveelt en
t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugdbijstand, onder
bepaalde voorwaarden, beveelt, moet over de kosten van het hoger beroep uitspraak
doen, als hij de uitspraak over geen enkel ander punt aanhoudt. (Artt. 162, 195 en
211 Sv.; artt. 62 en 63bis Jeugdbeschermingswet; artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr.Vl.
27 juni 1985, gecoordineerd bij Besl.Vl.Ex. 4 april 1990.)
4 oktober 2000
1501
PROCEDURE IN CASSATIE

7. - Strafzaken -Procedure in cassatie - Cassatieberoep tegen de beslissing op
de strafvordering tegen eiser - Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie Gevolg.
Wanneer de voorziening in strafzaken ten gevolge van het overlijden van de
veroordeelde, eiser in cassatie, geen bestaansreden meer heeft en het Hofvoor recht
zegt dat de bestreden beslissing zonder uitwerking blijft wat de veroordeling van de
eiser op de strafvordering betreft, laat het de kosten van de voorziening van eiser ten
laste van de Staat. (Artt. 436 Sv.; 20 wet 17 april 1878.)
1435
26 september 2000
8. - Strafzaken- Procedure in cassatie - Jeugdbescherming - Minderjarige in
gevaar - Maatregel - Cassatieberoep van de minderjarige.
Het Hof dat het cassatieberoep verwerpt dat de mindeijarige heeft ingesteld tegen
het arrest van de jeugdkamer van het hofvan beroep, die jegens hem een maatregel
heeft uitgesproken met toepassing van art. 36, 2°, Jeugdbeschermingswet, laat de
kosten van dat cassatieberoep ten laste van de Staat. (Artt. 49 en 50 Sw.; artt. 61 en
62 Jeugdbeschermingswet.)
27 september 2000
1441
ALLERLEI

9. - Strafzaken - Allerlei - Recht op gratis bijstand van een talk - Begrip.
De tolkkosten mogen niet ten laste van de beklaagde worden gelegd. (Art. 6.3.e
E.V.R.M.)
12 januari 2000
83

GRONDWET
ALGEMEEN
GRONDWET 1994

Artikel10
Artikelll
Artikel15
Artikel25
Artikel29
Artikel145
Artikel149
Artikel159
Artikel170
Artikel172

ALGEMEEN
1. -

Algemeen- Grondwet (1994)- Artikel149- Redengeving- Begrip.

-
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Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die niet antwoordt op een
nauwkeurig en omstandig verweer waarin verfieerbare objectieve gegevens worden
aangevoerd. (Art. 149 Gw. [1994].)
29juni2000
1241

2. - Algemeen - Grondwet 1994 (artikel 100 tot einde) - Artikel 144 Rechterlijke macht - Bevoegdheid.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde
vorderingen, die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke door een
regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij wier
uitvoering de eiser belang heeft. (Artt. 144 en 145 S.Wb. 1994.)
2088
22 december 2000
3. - Algemeen - Grondwet 1994 (artikel 100 tot einde) - Artikel 145 Rechterlijke macht - Bevoegdheid.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde
vorderingen, die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke door een
regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij wier
uitvoering de eiser belang heeft. (Artt. 144 en 145 S.Wb. 1994.)
2088
22 december 2000

GRONDWET 1994
ARTIKEL 10

4. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel10- Hoger beroep- KrijgsraadVrijspraak - Militair gerechtshof- Veroordeling- Eenstemmigheid.
Art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept. 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshofbij meerderheid
van stemmen genomen worden, zonder dat het eenstemmigheid van de leden van dat
hof vereist wanneer zij een vrijspraak wijzigen of wanneer zij de door de krijgsraad
opgelegde straffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 211bis Sv.; art. 58, tweede lid,
Ger.W.; art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept. 1918.)
135
19 januari 2000
5. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 10 - Misdrijf gepleegd in het
buitenland - Personen verbonden aan een onderdeel van het Zeger - Personen
gemachtigd om een troepenkorps te volgen - Belgische militaire rechtscolleges Bevoegdheid.
Art. 10bis V.T.Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de
personen die in welke hoedanigheid ook verbonden zijn aan een onderdeel van het
leger dat zich op buitenlands grondgebied bevindt, of die gemachtigd zijn om een
troepenkorps dat van dit leger deel uitmaakt, te volgen, en die enig misdrijf hebben
gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie kunnen worden
vervolgd; ook art. 19, tweede lid, Mil. Sv., schendt de art. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre
het bepaalt dat de voormelde personen, buiten de tijd van oorlog, geoordeeld worden
door de militaire rechtscolleges voor alle door hen in het buitenlands gebied
gepleegde misdrijven. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 10bis, VT.Sv.; art. 19, tweede lid,
Mil.Sv.)
135
19 januari 2000
6. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10- Raadkamer- Samenstelling
- Alleensprekend rechter- Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare
zedelijkheid - Beslissing tot internering - Schending.
Het enige artikel, § XV, wet 25 okt. 1919 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de bevoegdheden van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg in strafzaken worden opgedragen aan een kamer met een rechter,
inclusief de bevoegdheid om de internering te bevelen wegens een als misdaad of
wanbedrijf omschreven feit, inz. een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de
openbare zedelijkheid. (Artt. 10 en 11 Gw.; enig art.,§ XV, wet 25 okt. 1919; art. 7 wet
1 juli 1964.)
137
19 januari 2000

-1247. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -ArtikellO- Ongrondwettige wet-Nieuwe
wet - Toepasselijkheid na cassatieberoep - Gevolg.
Een op grand van een door de wetgever, wegens schending van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig
bestreden rechterlijke beslissing kan niet in de rechtsorde gehandhaafd blijven, ook
al is de nieuwe wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in werking getreden.
(Artt. 10 en 11 Gw.)
1458
29 september 2000
8. - Grondwet1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 10 - Straf- Bijzondere motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de bevoegdheid van de politierechtbank
behoort - Hoger beroep - Motiveringsverplichting beperkt tot het verval van het
recht tot sturen - Gevolgen.
De vrijstelling van bijzondere motiveringsverplichting van andere straffen dan die
van het verval van het recht tot sturen, ingesteld ten behoeve van de politierechtbanken en correctionele rechtbanken in hager beroep, schendt de artt. 10 en 11 Gw.
niet. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 195, derde lid, Sv.)
4 oktober 2000
1494
9. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10- Vordering tot vergoeding van
door een misdrijf veroorzaakte schade - Aansprakelijkheid van geneesheren Aantasting van de lichamelijke integriteit - Verjaring- Termijn, bepaald bij artikel
26 V.TSv. - Schending.
Ook al is de vordering tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een fout,
ware het een misdrijf, en gegrond op de aansprakelijkheid van de geneesheer, en ook
al is er sprake van aantasting van de lichamelijke integriteit, dan nog is de in art. 26
V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn daarop niet van toepassing, daar die bepaling een
bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art.
2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.)
9 november 2000
17 49
10. - Grondwet 1994 (Artt. 1 tot 99) - Artikel 10 - Gelijkheidsbeginsel Gemeentebelasting - Verschillende fiscale behandeling - Verantwoording.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de nietdiscriminatie op het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een
verschillende fisc ale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieen
van personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording
bestaat, hetgeen dient te worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. Maakt geen dergelijke verantwoording uit, de loutere
omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden door een
categorie belastingplichtigen te creeren van wie verwacht wordt dat zij de belasting
zullen doorrekenen aan degene die de overheid in werkelijkheid wil treffen. (Artt. 10,
11 en 172 Gw. 1994.)
1809
17 november 2000
ARTIKEL 11

11. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel 11- Hoger beroep- Krijgsraad
- Vrijspraak - Militair gerechtshof- Veroordeling- Eenstemmigheid.
Art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept. 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshofbij meerderheid
van stemmen genomen worden, zonder dat het eenstemmigheid van de leden van dat
hof vereist wanneer zij een vrijspraak wijzigen of wanneer zij de door de krijgsraad
opgelegde straffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 211bis Sv.; art. 58, tweede lid,
Ger.W.; art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept. 1918.)
135
19 januari 2000
12. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Misdrijf gepleegd in het
buitenland - Personen verbonden aan een onderdeel van het Zeger - Personen
gemachtigd om een troepenkorps te volgen - Belgische militaire rechtscolleges Bevoegdheid.
Art. 10bis V.T.Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de
personen die in welke hoedanigheid ook verbonden zijn aan een onderdeel van het
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leger dat zich op buitenlands grondgebied bevindt, of die gemachtigd zijn om een
troepenkorps dat van dit leger deel uitmaakt, te volgen, en die enig misdrijf hebben
gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie kunnen worden
vervolgd; ook art. 19, tweede lid, Mil. Sv., schendt de art. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre
het bepaalt dat de voormelde personen, buiten de tijd van oorlog, geoordeeld worden
door de militaire rechtscolleges voor alle door hen in het buitenlands gebied
gepleegde misdrijven. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 10bis, V.T.Sv.; art. 19, tweede lid,
Mil.Sv.)
135
19 januari 2000
13. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel11-Raadkamer -Samenstelling
- Alleensprekend rechter- Misdrijven tegen de orde der familie en tegen de open bare
zedelijkheid - Beslissing tot internering - Schending.
Het enige artikel, § XV, wet 25 okt. 1919 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de bevoegdheden van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg in strafzaken worden opgedragen aan een kamer met een rechter,
inclusief de bevoegdheid om de internering te bevelen wegens een als misdaad of
wanbedrijf omschreven feit, inz. een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de
openbare zedelijkheid. (Artt. 10 en 11 Gw.; enig art.,§ XV, wet 25 okt. 1919; art. 7 wet
1 juli 1964.)
137
19 januari 2000
14. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Ongrondwettige wet Nieuwe wet - Toepasselijkheid na cassatieberoep - Gevolg.
Een op grond van een door de wetgever, wegens schending van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig
bestreden rechterlijke beslissing kan niet in de rechtsorde gehandhaafd blijven, ook
al is de nieuwe wet slechts na het regelmatig cassatieberoep in werking getreden.
(Artt. 10 en 11 Gw.)
1458
29 september 2000
15. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Straf - Bijzondere
motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort - Hoger beroep - Motiveringsverplichting beperkt tot het verval van
het recht tot sturen - Gevolgen.
De vrijstelling van bijzondere motiveringsverplichting van andere stra:ffen dan die
van het verval van het recht tot sturen, ingesteld ten behoeve van de politierechtbanken en correctionele rechtbanken in hoger beroep, schendt de artt. 10 en 11 Gw.
niet. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 195, derde lid, Sv.)
4 oktober 2000
1494
16. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel11- Vordering tot vergoeding van
door een misdrijf veroorzaakte schade - Aansprakelijkheid van geneesheren Aantasting van de lichamelijke integriteit- Verjaring- Termijn, bepaald bij artikel
26 V.T.Sv. - Schending.
Ook al is de vordering tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een fout,
ware het een misdrijf, en gegrond op de aansprakelijkheid van de geneesheer, en ook
al is er sprake van aantasting van de lichamelijke integriteit, dan nog is de in art. 26
V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn daarop niet van toepassing, daar die bepaling een
bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art.
2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.)
9 november 2000
1749
17. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Gelijkheidsbeginsel Gemeentebelasting - Verschillende fiscale behandeling - Verantwoording.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de nietdiscriminatie op het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een
verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieen
van personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording
bestaat, hetgeen dient te worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. Maakt geen dergelijke verantwoording uit, de loutere
omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden door een
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categorie belastingplichtigen te creeren van wie verwacht wordt dat zij de belasting
zullen doorrekenen aan degene die de overheid in werkelijkheid wil treffen. (Artt. 10,
11 en 172 Gw. 1994.)
1809
17 november 2000
ARTIKEL 15

18. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 15- Waning- Begrip.
Onder het begrip "woning" in de zin van de artt. 15 Gw. en 87 Sv. moet de plaats
worden verstaan die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke
verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van
zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn prive-leven. (Art.
15 gecoiird. Gw. [1994]; art. 87 Sv.)
20 december 2000
2057
ARTIKEL 25

19. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 25 - Draagwijdte.
Art. 25 Gw., dat slechts het uitvloeisel is van art. 19, waarborgt de vrijheid van
meningsuiting, met name door te bepalen dat, wanneer de schrijver bekend is en zijn
woonplaats in Belgie heeft, de uitgever, de drukker of de verspreider niet kan worden
vervolgd. (Art. 25 Gw.)
29juni2000
1245
20. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 25 - Drukpers - Censuur Begrip.
De rechter die in kort geding beveelt dat een reeds gedrukt en te koop aangeboden
tijdschrift uit de handel moet worden genomen, voert geen censuur in. (Art. 25 Gw.)
29juni2000
1245
ARTIKEL 29

21. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel 29- Briefgeheim- BrievenBewijsmiddel - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Voorwaarden.
Noch artikel8 E.V.R.M. noch artikel29, eerste lid, Grondwet houden verbod in om
brieven die men op regelmatige wijze in zijn bezit heeft, te gebruiken in een
echtscheidingsgeding ofhet geding dat strekt tot voorlopige maatregelen tijdens dat
geding; het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige maatregelen een
foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in het
echtscheidingsgeding zelf aan bod komt.
228
27 januari 2000
ARTIKEL 145

22. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 145- Politieke rechtenVreemdeling - Uitwijzing - Beroep tot nietigverklaring - Recht het grondgebied
niet te moeten verlaten - Geschil - Aard.
Het geschil over een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, ingeroepen
recht om het grondgebied niet te moeten verlaten, hangende zijn beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie, is een geschil over politiek recht. (lmpliciet.) (Art. 145 Gw. 1994.)
596
16 maart 2000
ARTIKEL 149

23. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Artikel149- Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Motiveringsverplichting.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet over de regeling van de rechtspleging.
20 september 2000
1406
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ARTIKEL 159

24. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Artikel159- Militair- DesertieOfficier in werkelijke dienst - Beslissingen van de militaire overheid - Militair
Gerechtshof- Schending - Voorwaarden.
Het Militair Gerechtshof schendt art.159 Gw. niet, wanneer het beslist dat een
wegens insubordinatie en desertie vervolgde militair, volgens de beslissingen van de
militaire overheid, een officier in werkelijke dienst is, als die beslissingen, op het
tijdstip van de feiten, niet zijn vernietigd, opgeheven of opgeschort, en de beklaagde
zich niet met feitelijkheden hiertegen vermag te verzetten door het recht in eigen
handen te nemen. (Art. 159 Gw.)
1020
31 mei 2000
25. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 159 - Cassatiemiddel Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Grand van niet-ontvankelijkheid Geschonden wettelijke bepalingen - Ontoereikend om tot cassatie te leiden.
Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de schending van bepaalde artikelen
van de Gemeentewet wanneer die schending niet voldoende is om te leiden tot de
vernietiging van de bestreden beslissing, aangezien het arrest het recht op betaling
van premies voor nachtarbeid en arbeid op zondag steunt op een beslissing van een
niet bevoegd orgaan, in casu het schepencollege, en het middel de schending van art.
159 Gw. niet aanvoert.
2 november 2000
1699
ARTIKEL 170

26. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 170- LegaliteitsbeginselIndividueel akkoord tussen belastingplichtige en bestuur - Akkoord strijdig met
uitdrukkelijke wetsbepalingen - Draagwijdte.
Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is geen
onbeperkt recht en moet onder omstandigheden wijken voor het legaliteitsbeginsel
dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate van alle belastingplichtigen;
dat recht houdt inzonderheid niet in dat een belastingplichtige, die met een
ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke
wetsbepalingen bepaalde voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken
op de toepassing van dat akkoord dat in zijnen hoofde geen gerechtvaardigde
verwachtingen kan scheppen. (Art. 170 Grondwet 1994.)
1710
3 november 2000
ARTIKEL 172

27. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) -Artikel172- GelijkheidsbeginselGemeentebelasting - Verschillende fiscale behandeling - Verantwoording.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de nietdiscriminatie op het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een
verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieen
van personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording
bestaat, hetgeen dient te worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. Maakt geen dergelijke verantwoording uit, de loutere
omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden door een
categorie belastingplichtigen te creeren van wie verwacht wordt dat zij de belasting
zullen doorrekenen aan degene die de overheid in werkelijkheid wil treffen. (Artt. 10,
11 en 172 Gw. 1994.)
1809
17 november 2000

H
HANDELSPRAKTIJKEN
1. - Beperking van de mededinging - Gedraging toegelaten op grand van het
mededingingsrecht - Miskenning van de eerlijke gebruiken - Vordering tot staking
- Gevolgen.
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Een gedraging van een onderneming, die de mededinging beperkt maar die
toegelaten is uit het oogpunt van zowel het Europees mededingingsrecht als van de
Belgische wet op de medediging, kan niet verboden worden op grond van de
verplichting de eerlijke gebruiken in handelszaken na te leven wanneer de beweerde
miskenning van de eerlijke gebruiken er in wezen uitsluitend in bestaat de
mededinging tussen afuemers te beperken. (Art. 93 Handelspraktijkenwet.)
7 januari 2000
40
2. - Mededinging - Apotheker - Plichtenleer - Kortingen.
De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen en volstrekt verbod op
iedere vorm van reclame en op de veroordeling van elke mededinging op de
farmaceutische markt, is niet naar recht verantwoord. (Artt. 1, 2, §§ 1 en 2,
Mededingingswet 5 aug. 1991; art. 15 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967.)
25 februari 2000
485
3. - Ongeoorloofde mededinging - Vordering tot staking - Mededinging Machtspositie - Betrokken markt - Omschrijving
Om het bestaan van een machtspositie te beoordelen (Om te beoordelen of er
sprake is van (een) machtspositie) moet de rechter nauwkeurig de betrokken markt
bepalen; de in aanmerking te nemen markt omvat alle producten die door hun
eigenschappen bijzonder geschikt zijn om in constante behoeften te voorzien en die
slechts in geringe mate door andere producten kunnen worden vervangen; aldus
dient de rechter na te gaan of de relevante markt al dan niet substitueerbare
producten bevatte. (Art. 3 wet 15 aug. 1991.)
9juni2000
1071
4. - Vordering tot staking - Mededinging - Machtspositie - Betrokken markt
- Omschrijving.
Om het bestaan van een machtspositie te beoordelen (Om te beoordelen of er
sprake is van (een) machtspositie) moet de rechter nauwkeurig de betrokken markt
bepalen; de in aanmerking te nemen markt omvat alle producten die door hun
eigenschappen bijzonder geschikt zijn om in constante behoeften te voorzien en die
slechts in geringe mate door andere producten kunnen worden vervangen; aldus
dient de rechter na te gaan of de relevante markt al dan niet substitueerbare
producten bevatte. (Art. 3 wet 15 aug. 1991.)
9juni2000
1071
5. - Misleidende reclame - Eerlijke handelsgebruiken - Bescherming van de
consument.
De consument die beschermd moet worden in de zin van art. 94 Handelspraktijkenwet 1991 is de minst alerte consument die kritiekloos aanvaardt wat hem handig
wordt voorgesteld en de valstrikken, de overdrijvingen of het bedrieglijk stilzwijgen
van de reclame niet kan ontwaren; art. 94 Handelspraktijkenwet 1991 is geen
omzetting van de richtlijn 84/450 van 10 sept. 1984 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame. (Art. 94
Handelspraktijkenwet 1991.)
1567
12 oktober 2000
6. - Ongeoorloofde mededinging - Apotheker - Wachtdienst beperkt tot een
enkele gemeente - Akkoord - Mededinging - Weers lag.
N aar recht verantwoord is de beslissing dat een akkoord over de organisatie van
een wachtdienst niet van dien aard is dat het de vrije mededinging op een wezenlijk
deel van de betrokken Belgische markt verhindert, beperkt ofvervalst, wanneer de
tuchtraad in hager beroep van de Orde van Apothekers beslist dat zulks het geval is
met het akkoord dat enkel slaat op een wachtdienst die beperkt is tot een enkele
gemeente en dat dit beperkte grondgebied niet afzonderlijk kan worden beschouwd.
(Artt. 2, §§ 1 en 2, wet 5 aug. 1991, en 6, 2°, 13, 15 en 16 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967.)
1758
9 november 2000
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HELING
1. - Bestanddelen.
De appelrechters beslissen naar recht dat de inzittende van een gestolen voertuig
dat voertuig niet heeft geheeld, wanneer zij vaststellen dat die persoon af en toe als
inzittende heeft plaatsgenomen in een voertuig waarvan hij wist of had moeten
weten dat het gestolen was, maar vervolgens oordelen dat hij geen enkele feitelijke
macht over dat voertuig heeft uitgeoefend en uitsluiten dat hij het, door gebruik of
medegebruik, in bezit of detentie heeft genomen. (Art. 505 Sw.)
12 januari 2000
81
1840000000
2. - Witwassen van vermogensvoordelen - Verbeurdverklaring - Toepassing.
De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die voortkomen uit een
misdrijf kan ook worden uitgesproken ten laste van natuurlijke personen die
strafrechtelijk verantwoordelijk of medeverantwoordelijk zijn voor het misdrijf zoals
bedoeld in art. 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, Sw., gepleegd door een derde, weze het een
rechtspersoon. (Artt. 42 en 505 Sw.)
15 februari 2000
430
3. - Witwassen- Bestanddelen- Vermogensvoordelen- Strafbare oorsprongKennis - Misdaad of wanbedriyf- Bepaling.
Een veroordeling wegens witwaspraktijken is slechts naar recht verantwoord, als
de rechter op zijn minst op impliciete doch zekere wijze het bestaan vaststelt van de
bestanddelen van die vorm van heling, m.n. de omstandigheid dat de beklaagde de
volgens de Belgische wet strafbare oorsprong kende van de vermogensvoordelen die
hij rechtstreeks of door indeplaatsstelling heeft gekocht, ontvangen, in bezit, bewaring of beheer genomen; het is evenwel niet vereist dat de veroordelende beslissing
opgave moet do en van de misdaad of van het wanbedrijf waardoor die vermogensvoordelen zijn verkregen, en zelfs niet dat het instellen van de strafvordering op
grond van dat oorspronkelijk misdrijf tot de territoriale bevoegdheid van de Belgische
rechter behoort. (Artt. 3 en 505, 2°, Sw.)
21 juni 2000
1164
4. - Witwassen- Bestanddelen- Vermogensvoordelen- Strafbare oorsprongKennis - Misdaad of wanbedrijf- In Belgie verwezenlijkt bestanddeel.
Een veroordeling wegens witwaspraktijken is slechts naar recht verantwoord, als
de rechter op zijn minst op impliciete doch zekere wijze het bestaan vaststelt van de
bestanddelen van die vorm van heling, m.n. de omstandigheid dat de beklaagde de
volgens de Belgische wet strafbare oorsprong kende van de vermogensvoordelen die
hij rechtstreeks of door indeplaatsstelling heeft gekocht, ontvangen, in bezit, bewaring of beheer genomen; het is evenwel niet vereist dat de veroordelende beslissing
opgave moet doen van de misdaad of van het wanbedrijf waardoor die vermogensvoordelen zijn verkregen, en zelfs niet dat het instellen van de strafvordering op
grond van dat oorspronkelijk misdrijf tot de territori ale bevoegdheid van de Belgische
rechter behoort. (Artt. 3 en 505, 2°, Sw.)
21 juni 2000
1164
5. - Witwassen- Aard van het misdrijf- Aflopend misdrijf- Herhaalde daden
- Gevolg.
Het aflopend karakter van het misdrijfwitwaspraktijken belet niet dat de dader
dat misdrijf telkens opnieuw pleegt, wanneer hij t.a.v. de goederen of waarden
waarvan hij de strafbare oorsprong kende of diende te kennen, een van de in de wet
omschreven handelingen stelt. (Art. 505, 2°, Sw.)
21 juni 2000
1164

HERZIENING
ALGEMEEN
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING
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ALGEMEEN
1. - Algemeen - Begrip - Doe!.
Herziening is een beroep, dat uitzonderlijk kan worden ingesteld tegen de
veroordelingen oftegen de beslissingen tot internering die in kracht van gewijsde zijn
gegaan en een rechterlijke dwaling kunnen opleveren wegens bepaalde, door het Sv.
limitatief opgesomde omstandigheden; die rechtspleging strekt uitsluitend tot herstel van het onrecht dat het gevolg is, ofwel van de uitspraak van een straf,
onverminderd de uitvoering ervan, ofwel van het bevel tot internering. (Artt. 443 en
447bis Sv.)
19 januari 2000
142
2. - Algemeen - Zaak - Nieuw feit- Intrekking- Voorwaarde.
De intrekking van een verklaring van een vroegere medebeklaagde kan aileen
aanleiding geven tot herziening, in zoverre een gegeven de oprechtheid van die
intrekking waarschijnlijk maakt. (Art. 443, 3°, Sv.)
18 oktober 2000
1606

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
3. - Verzoek en verwijzing om advies - Ontvankelijkheid - Voorwaarden Veroordeling tot een hoofdstraf- Opschorting van de veroordeling - Verbeurdverklaring.
De ontvankelijkheid van een verzoek tot herziening is niet onderworpen aan een
schuldigverklaring in correctionele of criminele zaken, maar wel aan een veroordeling tot een hoofd-, correctionele of criminele straf, of aan een bevel tot internering;
een beslissing tot opschorting van de veroordeling, ook al gaat zij met een verbeurdverklaring gepaard, kan derhalve geen aanleiding geven tot herziening. (Artt. 443 en
447bis Sv.)
19 januari 2000
142
4. - Verzoek tot verwijzing om advies- Herziening aangevraagd door de minister
van Justitie - Raadkamer - Internering - Nieuwe feiten - Verwijzing voor
onderzoek van de aanvraag naar hof van beroep.
Wanneer het Hof, op vordering van de procureur-generaal, kennisneemt van een
verzoek tot herziening van de minister van Justitie, waarin aangevoerd wordt dat de
onschuld van de gei"nterneerde zou blijken uit feiten die zich hebben voorgedaan na
de door de raadkamer gewezen beslissing tot internering, neemt het Hof dat verzoek
aan en verwijst het voornoemd verzoek, voor behandeling, naar een hofvan beroep.
(Art. 443, 3°, 444, 3° en 447bis Sv.)
26 januari 2000
217
5. - Verzoek en verwijzing om advies - Nieuw feit - Bewijs van onschuld Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening, die gegrond is op de aanvoering
van een nieuw feit of van een omstandigheid die de veroordeelde tijdens het geding
niet heeft kunnen aantonen, maar waaruit het bewijs van verzoekers onschuld niet
kan volgen. (Art. 443, 3°, Sv.)
12 april 2000
784
6. - Verzoek en verwijzing om advies - Verzoekschrift tot tussenkomst van de
burgerlijke partij - Verzoekschrift niet getekend door advocaat bij het Hof van
cassatie - Geldigheid.
Het verzoekschrift van de burgerlijke partij die wil tussenkomen voor het Hofvan
Cassatie, waarbij aanhangig is een verzoekschrift tot herziening van een beslissing
van strafrechtelijke veroordeling, moet niet getekend zijn door een advocaat bij het
Hofvan Cassatie. (Art. 444, lid 5, Sv.) (Impliciete oplossing.)
816
18 april 2000
7. - Verzoek en verwijzing om advies - Verzoekschrift tot herziening- Advies
van drie advocaten bij het hof van beroep - Advies niet betekend aan burgerlijke
partij - Gevolg.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat het advies van de drie advocaten bij het hofvan
beroep die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel, gevoegd bij het verzoekschrift tot
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herziening van een beslissing van strafrechtelijke veroordeling, aan de burgerlijke
partij moet worden betekend; de niet-betekening heeft niet de niet-ontvankelijkheid
van het verzoek tot herziening tot gevolg. (Artt. 443 en 444 Sv.)
18 april2000
816

8. - Verzoek en verwijzing om ad vies- Verzoekschrift van de veroordeelde- Niet
getekend door advocaat bij het Hof- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot herziening, ingediend door de veroordeelde, dat niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.
(Art. 444 Sv.)
16 mei 2000
922

ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING
9. - Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit -Advies van het hof van
beroep - Controle door het Hof van Cassatie - Verwijzing.
Wanneer het hof van beroep, dat belast wordt met het onderzoek van een verzoek
tot herziening, waarin een nieuw feit aangevoerd wordt en dat betrekking heeft op
een door de raadkamer van een rechtbank van eerste aanleg uitgesproken internering en het gemotiveerd advies uitbrengt dat er grond bestaat tot herziening,
vernietigt het Hof van Cassatie, na te hebben vastgesteld dat de bij art. 445 Sv.
voorgeschreven vormvereisten in acht zijn genomen, de beslissing tot internering en
verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep. (Art. 445 Sv.)
14juni2000
1094

HOF VAN ASSISEN
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY
EINDARREST

RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
1. - Rechtspleging tot de verwijzing naar het Hof- Raadkamer - Verzending
van stukken met het oog op inbeschuldigingstelling- Hoger beroep van de verdachte
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Niet ontvankelijk hager beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht
is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep
niet ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft ingesteld tegen een beschikking
van de raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur-generaal met. het
oog op de inbeschuldigingstelling van die verdachte. (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.)
20 september 2000
1406

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY
2. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury. -Be hande ling ter zitting - Lijst van getuigen - Betekening - Verzuim - Sanctie.
De betekening van de bij art. 315 Sv. opgelegde lijst van de getuigen is niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid; het verzuim wordt aileen bestraft met de
mogelijkheid voor de betrokkene om zich te verzetten tegen het verhoor van de niet
betekende getuigen. (Art. 315 Sv.)
14 juni 2000
1097
3. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury - Behandeling ter zitting - Getuigen noch gedagvaard noch betekend - Verhoor onder eed.
De getuigen die hetzij door de procureur-generaal, hetzij door de beschuldigdeworden voorgedragen, moeten, zelfs bij ontstentenis van dagvaarding of betekening,

-132onder eed worden gehoord, als tegen hun verhoor geen verzet is aangetekend. (Artt.
317 en 324 Sv.)
14juni2000
1097

EINDARREST
4. - Eindarrest - Onwettige straf- Cassatie - Omvang.
In geval van onwettigheid van de door het hofvan assisen uitgesproken strafwordt
aileen de strafvernietigd en wordt de zaak verwezen naar een ander hofvan assisen
-dat, krachtens artikel 434 Wetboek van Strafvordering, op de reeds door de jury
gedane schuldigverklaring zijn arrest wijst overeenkomstig de artikelen 362 en
volgende van dit wetboek, zonder daarbij evenwel gebonden te zijn door de beslissing
over de verzachtende omstandigheden. (Impliciet.)
13juni2000
1088

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

Beslissingen en partijen
Principaal beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil
Incidenteel beroep
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter
Rechtspleging in hoger beroep
Uitbreiding van eis en nieuwe eis
Allerlei
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Algemeen
Beslissingen en partijen
Principaal beroep. Vorm. Termijn
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter
Rechtspleging in hoger beroep
Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)
BESLISSINGEN EN PARTIJEN

1. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen
en partijen - Rechterlijke beslissing - Kracht van gewijsde t.a.v. een partij Beperkt hager beroep- Deskundigenonderzoek opgelegd t.a.v. appelgeding vreemde
partij - Gevolg.
Wanneer in de overheidssector, een rechtspersoon of instelling, door de eerste
rechter veroordeeld wordt tot betaling van vergoedingen voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk aan eensdeels de getro:ffene
anderdeels de verzekeringsinstelling inzake ziekte en invaliditeit, heeft het feit dat
de veroordeling van de bedoelde rechtspersoon of instelling ten aanzien van de
getro:ffene in kracht van gewijsde is gegaan, niet tot gevolg dat de zaak tussen die
rechtspersoon of instelling en de verzekeringsinstelling door de appelrechter niet
meer in zijn volheid kan beoordeeld worden en dat de appelrechter desaangaande
geen deskundig onderzoek meer kan bevel en. (Art. 1 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 19, tweede lid, 28, 962, 1050 en 1068 Ger.W.)
7 februari 2000
308
2. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Beslissingen
en partijen - Be lang.
Om hoger beroep in te stellen is niet vereist dat de appellant ten aanzien van de
gei'ntimeerde door de eerste rechter zou zijn veroordeeld of dat tussen die partijen een
vordering werd ingesteld. (Artt. 17, 1042 en 1050 Ger.W.)
2060
21 december 2000

-
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PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL

3. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil - Vorm - Akte van hager beroep Vermelding van de grieven - Begrip.
Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt
ingesteld, bevat de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid, de uiteenzetting
van de grieven; voor de nakoming van die verplichting is het noodzakelijk maar
voldoende dat appellant zijn bezwaren tegen de bestreden beslissing vermeldt; die
vermelding moet klaar en duidelijk genoeg zijn om de gei:ntimeerde in staat te stellen
zijn conclusie voor te bereiden en om de appelrechter in staat te stellen de
draagwijdte ervan nate gaan; die verplichting houdt niet in dat ook de middelen tot
staving van de grieven moeten worden vermeld. (Art. 1057, 7°, Ger.W.)
1321
7 september 2000
4. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beraep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil- Varm - Verplicht varmvaarschriftVerstekvonnis - Gerechtsdeurwaardersexploot - Niet-naleving - Bevel tot regula·
risatie - Beroepstermijn.
Wanneer het hoger beroep gericht tegen de gedaagde bij een verstekvonnis niet bij
akte van een gerechtsdeurwaarder is geschied, kan de rechter de betekening van het
hoger beroep bij gerechtsdeurwaardersexploot bevelen; voor de betekening van deze
regulariserende akte is de termijn om hoger beroep in te stellen niet van toepassing.
(Art. 1056, 1°, tweede lid, v66r de opheffing bij wet 22 maart 1999, art. 2 en art. 1058
Ger.W.)
13 november 2000
1779
5. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beraep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil- Akte van hager beroep - Uiteenzetting
van de grieven - Begrip.
Een aaneenschakeling van algemene bewoordingen in de akte van hoger beroep en
de loutere verwijzing naar de appelconclusie voldoen niet aan het vereiste van art.
1057, 7°, Ger.W.; het arrest, volgens hetwelk de verplichting om de grieven uiteen te
zetten in casu de verplichting inhoudt om in de akte van hoger beroep nauwkeurig te
omschrijven hoe de feiten waarop de appellant zijn aanspraken grondt een schending
van de wet van 14 juli 1991 opleveren, voegt aan voornoemd artikel geen voorwaarde
toe die het niet bevat. (Art. 1057, 7°, Ger.W.)
14 december 2000
1994
6. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Principaal
beraep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil- Akte van hager beroep- Uiteenzetting
van de grieven - Ontstentenis - Gevolg.
Het ontbreken van motivering in de akte van hoger beroep belet het goede verloop
van de rechtspleging en leidt bijgevolg tot nietigheid van die akte, aangezien de
belangen van de gedaagde worden geschaad doordat de oplossing van het geschil
aanzienlijk wordt vertraagd; de omstandigheid dat er geen schade is omdat het
beroepen vonnis bij voorraad ten uitvoer kan worden gelegd, heeft daarmee niets uit
te staan. (Artt. 860, 861 en 1057, 7°, Ger.W.)
14 december 2000
1994
INCIDENTEEL BEROEP

7. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Incidenteel
beraep - Termijn.
De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen tot aan de sluiting
van het debat door de rechter in hoger beroep en voor zover deze zijn rechtsmacht nog
niet heeft uitgeput. (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)
30 juni 2000
1260
8. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel
beroep - Beperkte herapening van het debat - Wijziging in de samenstelling van de
zetel - Debat in zijn geheel hernomen - Incidenteel beroep - Ontvankelijkheid.
De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen wanneer de rechter
in hoger beroep ambtshalve de heropening van het debat op bepaalde punten heeft
bevolen en nadien het debat wegens een wijziging in de samenstelling van de zetel in

-134zijn geheel wordt hernomen, voor zover dat incidenteel beroep geen betrekking heeft
op een onderdeel van de vordering waarover de rechter in hoger beroep reeds
uitspraak heeft gedaan. (Art. 775, eerste lid, Ger.W.)
30juni2000
1260
GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

9. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Deskundigenonderzoek - Bevestiging - Gevolg Devolutieve kracht.
De appelrechter die in burgerlijke zaken een door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel bevestigt, hoeft geen uitspraak te doen over de punten van de
vordering die niet onafhankelijk zijn van de bevolen onderzoeksmaatregel. (Art. 1068
Ger.W.)
7 januari 2000
36
10. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Verweermiddel niet gevoerd voor eerste rechter Gevolg.
Het hoger beroep maakt het geschil zelf aanhangig bij de appelrechter; daardoor is,
behalve de in de wet bepaalde uitzonderingen, het hoger beroep niet ongegrond
omdat het in hoger beroep gevoerde verweer niet voor de eerste rechter werd gevoerd.
(Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)
7 februari 2000
308
11. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht van het hager beroep - Draagwijdte.
Het hofvan beroep dat uitspraak doet over een geschil dat, gelet op de grenzen van
het hoger beroep, niet langer bij dat hof aanhangig is, schendt artikel1068, eerste lid,
Ger.W. (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)
11 februari 2000
393
12. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht - Onbepaald uitstel door de eerste
rechter - Onderzoeksmaatregel - Begrip.
Geen onderzoeksmaatregel in de zin van art. 1068 Ger.W. is de beslissing van de
eerste rechter die de zaak onbepaald uitstelt voor afrekening tussen de partijen. (Art.
1068 Ger.W.)
680
30 maart 2000
13. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Verstekvonnis - Verzet - Niet ontvankelijk verzet Hoger beroep - Devolutieve kracht - Begrip.
De appelrechter die oordeelt over het hoger beroep tegen een vonnis op verzet, en
dit verzet niet ontvankelijk verklaart, dient niet verder in te gaan op het geschil zelf
tussen de partijen. (Artt. 1050, eerste lid, en 1068, eerste lid, Ger.W.)
2juni2000
1032
14. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Beslissing van de eerste rechter - Gerechtelijke
verdeling - Echtscheiding - Aanstelling notaris - Opdracht - Aanvullende staat
van "afrekening-vereffening"- Boedelbeschrijving -Hoger beroep - Devolutieve
kracht - Gevolg.
Nu de beslissing, waarbij de eerste rechter, in het kader van een afrekeningvereffening na echtscheiding, voorziet in de vervanging van de notaris belast met de
vereffening, deze een aanvullende opdracht geeft tot het opstellen van een inventaris
en een aanvullende staat van afrekening-vereffening met advies, en in afwachting
hiervan zijn beslissing over de geschillen, zoals reeds opgenomen in het procesverbaal van beweringen en zwarigheden, uitstelt, geen onderzoeksmaatregel omvat
mocht het hof van beroep, waarbij het geschil zelf aanhangig is door het onbeperkt
hoger beroep, de zaak niet verwijzen naar de eerste rechter, na gehele of zelfs
gedeeltelijke bevestiging van die beslissing. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)
8juni2000
1063
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15. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Kart geding - V'erweerder aan wie een voorlopige
maatregel is opgelegd - Hoger beroep van de verweerder - Devolutieve kracht van
het hager beroep - Ogenschijnlijke rechten - Urgentie.
Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen een voorlopige
maatregel die hem werd opgelegd, moet de appEdrechter over de gevorderde en
toegekende maatregel geen uitspraak doen op grond van de ogenschijnlijke rechten
van de partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grond van het
spoedeisend karakter van de zaak. (Artt. 584 en 1068 Ger.W.)
9 juni 2000
1067
16. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Bevoegdheid van de rechter - Volstrekte bevoegdheid
- Vonnis van de vrederechters - Partijen - Kooplieden - Geschil - Handelshuur
- Vaststelling.
Een geschil tussen kooplieden over de verplichtingen die voortvloeien uit hun
handelshuurovereenkomst, behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel als appEdrechter. (Artt. 9, 577, tweede lid, en 591, 1P, Ger.W.)
7 september 2000
1324

17. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Deskundigenonderzoek - Bevestiging Devolutieve werking.
De rechter in hoger beroep moet de zaak alleen dan naar de eerste rechter
verwijzen, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen
onderzoeksmaatregel bevestigt; in dat geval hoeft hij geen uitspraak te doen over
punten die niet onafhankelijk zijn van de bevolen onderzoeksmaatregel. (Art. 1068,
tweede lid, Ger.W.)
20 oktober 2000
1631
18. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Gevolgen - Deskundigenonderzoek - Bevestiging Provisionele veroordeling - Aard.
De rechter in hoger beroep die, na een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel te hebben bevestigd, oordeelt dat een vordering reeds gegrond voorkomt
voor een provisioneel bedrag, neemt een beslissing die vreemd is aan die onderzoeksmaatregel. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)
20 oktober 2000
1631
19. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht van het hoger beroep - Grenzen.
Hoewelluidens art. 1068, eerste lid, Ger.W. hoger beroep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de
rechter in hoger beroep, staat het evenwel aan de partijen, door het hoofdberoep of
het incidenteel beroep, de grenzen te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep
uitspraak moet doen over de aan de eerste rechter voorgelegde betwistingen. (Art.
1068, eerste lid, Ger.W.)
23 oktober 2000
1641
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

20. - Burgelrijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtspleging in hager beroep - Devolutieve kracht van het hager beroep - Draagwijdte.
Het hofvan beroep dat uitspraak doet over een geschil dat, gelet op de grenzen van
het hoger beroep, niet langer bij dat hof aanhangig is, schendt artikel1068, eerste lid,
Ger.W. (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)
11 februari 2000
393
21. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Rechtspleging in hoger beroep - Kennisgeving - V'erzoekschrift in hager beroep - Kennisgeving - Woonplaats van geadresseerde.

-136Wanneer een eiser in de loop van de rechtspleging van woonplaats is veranderd
zonder de griffie en de tegenpartij daarvan op de hoogte te brengen, is de kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep aan het adres dat in de processtukken is
opgegeven regelmatig. (Art. 46, § 2, Ger.W.)
1073
9 juni 2000
UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS

22. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Uitbreiding van eis en nieuwe eis - Pauliaanse rechtsvordering - Toelaatbaarheid.
Een pauliaanse rechtsvordering kan niet beschouwd worden als een vordering die
virtueel begrepen is in een vordering strekkende tot de veroordeling van de debiteur
tot de betaling van een geldschuld; voor het eerst in hoger beroep bij tussenvordering
ingesteld, is zij niet toelaatbaar. (Artt. 807, 1042 Ger.W., 1167 B.W.)
18 mei 2000
935
ALLERLEI

23. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Allerlei Verscheidene partijen - Verschijningstermijn jegens een partij niet in acht genomen
- Hoger beroep tegen een andere partij - Geldigheid.
Wanneer er verscheidene partijen zijn, kan de nietigheid van het hoger beroep
tegen een partij jegens wie de wettelijke verschijningstermijn niet in acht is
genomen, niet leiden tot nietigheid van het hager beroep tegen een andere partij
jegens wie die termijn wel in acht is genomen. (Art. 1062 Ger.W.)
11 februari 2000
390

STRAFZAKEN (DOUANE AN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
ALGEMEEN

24. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen- GeestesziekeInternering- Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed- Beslissing tot invrijheidstelling op proef- Hoger beroep - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij Toepassing.
De gelijke behandeling die de wetgever beoogt ten aanzien van de gei"nterneerde en
van de procureur des Konings bestaat in het verlenen van een recht van hager beroep
aan de gei"nterneerde op wiens verzoek geen einde aan de tenuitvoerlegging van de
internering werd gesteld. Door het bevelen van invrijheidstelling op proefwordt aan
de tenuitvoerlegging van de internering een einde gesteld.
30 mei 2000
1010
BESLISSINGEN EN PARTIJEN

25. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijenBeschikking van de raadkamer - Inverdenkinggestelde - Art. 135, § 2, Sv. Draagwijdte.
Ingevolge art. 135, § 2, Sv. kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen
tegen de volgende beschikkingen van de raadkamer :
1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel131, § 1, Sv., op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie
werd ingeroepen voor de raadkamer;
2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Sv.;
3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 Sv. in geval van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, op voorwaarde dat het
middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer;
4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden zijn aangetast;
Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv. volgt dat de
inverdenkinggestelde aileen maar in gelijkaardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling,
zodat hij geen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de
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-137kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat er
tegen de betrokkene voldoende bezwaren bestaan en die hem naar de correctionele
rechtbank verwijst. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, en 539 Sv.)
11 januari 2000
61

26. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijenPolitierechtbank - Persoonlijke verschijning - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechtbank, dat
de persoonlijke verschijning van de beklaagde beveelt. (Art. 152, § 3, eerste lid Sv.)
12 april 2000
780
27. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijenRegeling van de rechtspleging - Grond van nietigheid - Beschikking tot verwijzing
- Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Vorig arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de verdachte zich in een schriftelijke conclusie voor de raadkamer
beroept op een in art. 131, § 1, Sv. bedoelde grond van nietigheid, schendt het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling art. 135, § 2, van dat wetboek, als dat
arrest het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer tot
verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank verwerpt, op grond dat de
zaak reeds is beslecht door een vorig arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarin uitspraak wordt gedaan over de voorlopige hechtenis van de verdachte, en
door een arrest van het Hofvan Cassatie dat het cassatieberoep tegen die beslissing
heeft verworpen. (Art. 131, § 1, en 135, § 2, Sv.)
28juni2000
1222
28. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijenBeschikking van de raadkamer- Inverdenkinggestelde - Draagwijdte.
Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is onmiddellijk
cassatieberoep toegelaten ook in het geval van onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling. Geen
onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid van de verwijzingsbeschikking in de zin van
artikel 35, § 2, Wetboek van Strafvordering, wordt evenwel opgeworpen wanneer de
kritiek op de motivering van deze beschikking erop neerkomt alleen het bestaan van
voldoende bezwaren te betwisten.
5 september 2000
1303
29. - Strafzaken (douane en accijncen inbegrepen - Beslissingen en partijen Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging- Beschikking van verwijzing
van de raadkamer - Hoger beroep van de in verdenking gestelde - Gevallen.
Krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, kan de in verdenking
gestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking bepaald in de artikelen 129 en 130
van dit wetboek, onverminderd het in artikel539 beoogde rechtsmiddel, hoger beroep
instellen : 1. in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in
artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering indien het middel daarover bij
schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer; 2. in geval van gronden van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering indien het middel daarover
bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer of de vermelde gronden
zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer; 3. wanneer de verwijzingsbeschikking
zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden. (Art. 135, § 2,
Sv.)
3 oktober 2000
1490
30. - Strafzaken (douane en accijnzen inberepen)- Beslissingen en partijenInverdenkinggestelde en burgerlijke partij- Raadkamer- Regeling van de rechtspleging - Verzoek om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling - Weigering Verwijzingsbeschikking - Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
De weigering van de raadkamer om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling
te bevelen, levert geen onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en
verleent derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot
hoger beroep. (Art. 135 Sv.)
14 november 2000
1792

-13831. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijenInverdenkinggestelde en burgerlijke partij - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Oordeel omtrent de uitvoering van een bijkomende onderzoekshandelingVerwijzingsbeschikking - Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
Het oordeel van de raadkamer of een in toepassing van artikel127, vierde of vijfde
lid, Wetboek van StrafVordering bevolen onderzoekshandeling is uitgevoerd, heeft
niets uitstaande met de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en verleent
derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot hoger
beroep. (Art. 135 Sv.)
14 november 2000
1792
PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN

32. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn - Verstekvonnis - Onregelmatige betekening - Hoger beroep van de
veroordeelde - Termijn - Begin.
Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, kan de termijn van hoger beroep
jegens hem niet ingaan als het vonnis hem niet op regelmatige wijze is betekend,
zelfs als de akte van betekening hem overhandigd werd.
12 januari 2000
88
33. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep. Thrm.
Termijn - Hoger beroep door O.M. bij gerecht dat hiervan kennis moet nemen Betekening van het hager beroep - Beklaagde met woonplaats in Polen- Betekening
aan de procureur des Konings - Geldigheid.
Een betekening aan de procureur des Konings van het hoger beroep van het O.M.
bij het gerecht dat van het beroep kennis moet nemen in het geval van een beklaagde
met woonplaats in Polen is noch met toepassing van art. 40, eerste lid, Ger.W., noch
met toepassing van het Belgisch-Pools rechtshulpverdrag rechtsgeldig. (Art. 205 Sv.,
40, eerste lid, Ger.W., 16 en 23 Belgisch-Pools rechtshulpverdrag van 13 mei 1931.)
193
25 januari 2000
34. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn - Beroep van het openbaar ministerie bij gerecht dat hiervan moet kennisnemen - Betekening van het hager beroep met dagvaarding - Geldigheidsvereiste.
Voldoet aan de vereiste van art. 205 Sv. de betekening en dagvaarding waarbij aan
het exploot het bevel tot dagvaarding is gehecht waarin vermeld is dat het openbaar
ministerie in hoger beroep is gekomen. (Art. 205 Sv.)
21 maart 2000
636
35. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn - Vorm - Dagvaarding voor de appelrechter - Dagstelling.
Behoudens het geval van art. 205 Sv. is een dagvaarding om voor een appelrechter
in strafzaken te verschijnen slechts een dagstelling.
1210
27 juni 2000
GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

36. - Strafzaken (douane en accijnzen en inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid
van de rechter - Beslissing van de eerste rechter - Nietigverklaring - Nieuwe
beschikkingen- Gronden van de beroepen beslissing- Verplichting van het hofvan
beroep.
Het hofvan beroep dat de beslissing van de eerste rechter nietig heeft verklaard en
bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak doet, hoeft noch over de gronden van
die beroepen beslissing noch over een daaraan gehecht stuk uitspraak te doen.
146
19 januari 2000
37. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Eerste rechter - Afzonderlijke uitspraak over schuld en straf Onbeperkt hager beroep door beklaagde en openbaar ministerie - Devolutieve
werking - Gevolg.
Wanneer de rechter in correctionele of politiezaken bij afzonderlijke vonnissen
uitspraak heeft gedaan over de schuld en over de op te leggen straf, draagt de
devolutieve werking van het onbeperkt hoger beroep van de beklaagde en van het
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openbaar ministerie de kennisneming van de strafvordering in haar geheel aan de
appelrechter op. (Artt. 199 en 202 Sv.)
15 februari 2000
419
38. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter- Bevoegdheid van de rechter- Jeugdbescherming- Vlaamse Gemeenschap - Bijzondere jeugdbijstand- Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare
pedagogische maatregelen - Arrest - Gerechtskosten.
De jeugdrechter die, op het hoger beroep van een ouder van een minderjarige tegen
de beslissing van de jeugdrechter die t.a.v. laatstgenoemde voorlopige bewaringsmaatregelen beveelt, in hoger beroep geen enkel bijkomend onderzoek beveelt en
t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugdbijstand, onder
bepaalde voorwaarden, beveelt, moet over de kosten van het hoger beroep uitspraak
doen, als hij de uitspraak over geen enkel ander punt aanhoudt. (Artt. 162, 195 en
211 Sv.; artt. 62 en 63bis Jeugdbeschermingswet; artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr.Vl.
27 juni 1985, gecoordineerd bij Besl.Vl.Ex. 4 april 1990.)
1501
4 oktober 2000
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

39. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger
beroep - Krijgsraad - Vrijspraak - Militair gerechtshof - Veroordeling Eenstemmigheid- Grondwet (1994)- Artikelen 10 en 11- Schending.
Art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept. 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshofbij meerderheid
van stemmen genomen worden, zonder dat het eenstemmigheid van de leden van dat
hof vereist wanneer zij een vrijspraak wijzigen of wanneer zij de door de krijgsraad
opgelegde stra:ffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 21lbis Sv.; art. 58, tweede lid,
Ger.W.; art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept. 1918.)
135
19 januari 2000
40. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Verstek - Verzet - Beklaagde - Weigering tot vertegenwoordiging door
raadsman - Verzet ongedaan - Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6.1 Art. 6.3, c - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen - Gevolg.
De appelrechters die op het verzet van de beklaagde deze het recht ontzeggen zich
te laten vertegenwoordigen door een raadsman en het verzet ongedaan verklaren,
ontnemen hem de mogelijkheid zijn verdediging voor te dragen door de raadsman
van zijn keuze en schenden aldus artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., nu vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang
hebben op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artt. 185 en 211 Sv. (Artt. 6.1 en 6.3.c, E.V.R.M.; 185 en 211 Sv.)
15 februari 2000
424
41. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger
beroep - Eenstemmigheid - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
- Toepassing.
Art. 21lbis Sv., dat van toepassing is op de appelgerechten, houdt geen verband
met de rechtspleging inzake voorwaardelijke invrijheidstelling; de beslissing tot
herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt genomen met meerderheid van stemmen, aangezien eenparigheid van stemmen alleen vereist is voor
beslissingen die de invrijheidstelling onder de bij wet gestelde voorwaarden toekennen. (Art. 211bis Sv., art. 4, § 4, wet 5 maart 1998.)
443
16 februari 2000
42. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep -Arrest op verzet - Verzwaring van de straf- Eenparigheid.
Het rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak doet over de waarde van het verzet
tegen een door dit rechtscollege bij verstek gewezen vonnis of arrest, mag de tegen de
beklaagde door de eerste rechter uitgesproken straf niet verzwaren dan met
eenparige stemmen van zijn leden, ook indien het vonnis of arrest bij verstek met
eenparige stemmen van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken strafwettig
had verzwaard. (Art. 221bis Sv.)
2 mei 2000
827

-
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43. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging m hager
beroep - Eenstemmigheid - Vervangende gevangenisstraf- Verzwaring.
Schendt art. 21lbis Sv. het vonnis in hoger beroep dat dezelfde geldboete als de
eerste rechter uitspreekt, maar de vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder
daarbij vast te stellen dat zulks met eenparige stemmen werd beslist. (Art. 21lbis
Sv.)
9 mei 2000
876
44. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Uitstel - Duur - Verlenging - Eenstemmigheid.
De appelrechters kunnen niet, zonder eenstemmigheid, de duur van het door de
eerste rechter verleende uitstel van tenuitvoerlegging van de straf verlengen, zelfs
niet als zij de door de eerste rechter uitgesproken strafhandhaven. (Art. 21lbis Sv.)
10 mei 2000
878
45. - Strafzaken (douane an accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Eerste rechter - Enige straf - Appelgerecht - Splitsing van een
telastlegging - Lichtere enige straf voor de andere telastleggingen - Eenstemmigheid.
Wanneer het rechtscollege, op het hoger beroep tegen een vonnis dat een enkele
straf heeft uitgesproken voor verschillende telastleggingen, een ervan splitst van de
andere telastleggingen, zijn uitspraak hierover aanhoudt en voor de andere telastleggingen een enkele straf uitspreekt die lichter is dan die welke de eerste rechter
had opgelegd, hoeft de beslissing niet met eenparige stemmen van zijn leden te
worden gewezen. (Art. 21lbis Sv.)
7juni2000
1053
46. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Militair gerechtshof- Strafverzwaring - Eenparigheid.
Artikel 21lbis Wetboek van StrafVordering vindt geen toepassing op de wijze van
stemmen in het Militair Gerechtshof en de krijgsraden; die aangelegenheid wordt
geregeld door artikel8 van de besluitwet van 14 september 1918. (Art. 2llbis Sv., art.
8 besluitwet 14 sept. 1918.)
13juni2000
1079
47. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Vereiste eenstemmigheid - Vaststelling door de appelrechte1:
De beslissing in hoger beroep waarbij de beklaagde wordt veroordeeld nadat in
eerste aanleg de strafVordering niet ontvankelijk werd verklaard, mag niet volstaan
met de enkele vermelding van art. 211bis Sv., maar moet vaststellen dat ze met
eenparige stemmen is gewezen. (Art. 21lbis Sv.)
27juni2000
1208
48. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Bevestiging van de straf op grand van een gewijzigde motivering Eenparigheidsvereiste - Toepassing.
Geen eenparigheid is vereist voor de motieven op grond waarvan de door de eerste
rechter opgelegde straf in hoger beroep wordt bevestigd. (Art. 21lbis Sv.)
26 september 2000
1437
49. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Straf- Motivering - Strafverzwaring.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de
door hem uitgesproken straf, in het bijzonder motiveert waarom de door de eerste
rechter opgelegde straf ontoereikend is. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.)
14 november 2000
1782
50. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Eenstemmigheid- Veiligheidsmaatregel- Verval van het recht tot sturen
- Herstel - Verplichting om aan bepaalde onderzoeken te voldoen.
Wanneer de eerste rechter het herstel in het recht tot sturen niet afhankelijk heeft
gemaakt van het slagen voor een ofmeerdere onderzoeken, kan het appelgerecht die
veiligheidsmaatregel alleen opleggen met eenstemmigheid van zijn leden. (Art.
211bis Sv.; art. 38, § 3, Wegverkeerswet.)
15 november 2000
1801
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51. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep- Eenparigheid- Vermindering van hoofdstraf- Toevoeging van terbeschikkingstelling van de regering - Geen strafverzwaring.
Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdstraf
verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van de regering
toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en dienen
ze hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen. (Art. 211bis Sv.)
1865
28 november 2000
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)

52. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Burgerlijke rechtsvordering
(bijzondere regels) - Hoger beroep van de burgerlijke partij - Verergering van de
toestand - Openbare orde - Ontvankelijkheid.
Het O.M. kan een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg
en in burgerlijke zaken gewezen beslissing, als de openbare orde in het gedrang komt
door een toestand die verholpen dient te worden; dat is niet het geval wanneer het hof
van beroep, op het hager beroep van de burgerlijke partij, de toestand van die partij
verergert. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.; art. 202 Sv.)
15
5 januari 2000

HOOFDELIJKHEID
Hoofdelijkheid tussen schuldenaars - Kwijtschelding ten voordele van een schuldenaar - Tenietgaan van de verbintenis - Gevolg voor de overigen - Al dan niet
kosteloze kwijtschelding.
Tenzij de schuldeiser uitdrukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehouden,
bevrijdt kwijtschelding of ontslag bij overeenkomst ten voordele van een van de
hoofdelijke medeschuldenaars al de overigen; daartoe is niet vereist dat de kwijtschelding of het ontslag van schuld ten kosteloze titel geschiedt. (Art. 1285 B.W.)
15 december 2000
2002

HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
PACHT

Begrip. Aard van wetgeving
HANDELSHUUR

Algemeen
Onderverhuring en huuroverdracht
Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.)

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Aansprakelijkheid van de huurder - Schade veroorzaakt in de
omstandigheden bedoeld in artikel 1386bis B. W. - Eigenaar - Rechtstreekse
vordering tegen de verzekeraar van de huurder - Billijkheid.
De verzekeraar die op grand van zijn contractuele verplichting de aansprakelijkheid dekt van zijn verzekerde in de omstandigheden bedoeld in art. 1386bis B.W., kan
zich niet beroepen op de billijkheid bepaald in dat artikel; het recht op mildering van
de verplichting komt alleen ten goede aan de verzekerde zelf en niet aan zijn
verzekeraar die aangesproken wordt door het slachtoffer. (Artt. 1386bis en 1732
B.W., 38 Verzekeringswet, thans 68 wet 25 juni 1992.)
1420
22 september 2000
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PACHT
BEGRIP. AARD VAN WETGEVING

2. - Pacht - Begrip. Aard van wetgeving - Pachtovereenkomst - Vereisten Andere vaststellingen - Gevolg.
De vastgestelde feiten dat tussen partijen geen betwisting erover bestaat dat de
litigieuze grond door de eiser gebruikt wordt voor een landbouwuitbating en dat hij
minstens gedeeltelijk voor het gebruik ervan een vergoeding betaalt, sporen met de
vereisten van een pachtovereenkomst; niet naar recht verantwoord is de beslissing
dat de schriftelijke overeenkomst tussen partijen, die de term pacht niet vermeldt,
ondanks deze vaststellingen, geen pachtovereenkost is, waardoor de toepassing van
de Pachtwet wordt uitgesloten, op de gronden dat uit haar inhoud en uit getuigenverklaringen niet blijkt dat deze inhoud tegenstrijdig is met de bescherming van de
Pachtwet of dat de partijen de omzeiling van deze wet hebben beoogd. (Artt. 1 en 3,
2°, Pachtwet.)
20 oktober 2000
1626

HANDELSHUUR
ALGEMEEN

3. - Handelshuur - Algemeen - Goederen - Openbaar domein.
Goederen die tot het openbaar domein behoren, kunnen niet in huur worden
gegeven en komen dus niet voor handelshuur in aanmerking. (Artt. 537, 538 en 1128
B.W.)
25 september 2000
1428
ONDERVERHURING EN HUUROVERDRACHT

4. - Handelshuur - Onderverhuring en huuroverdracht zonder overdracht van de handelszaak - Gevolg.

Onderverhuring

Een volledige onderverhuring met totstandbrenging van de handelszaak en
derhalve zonder overdracht van een handelszaak door de hoofdhuurder aan de
onderhuurder staat niet gelijk met een overdracht van huur; in dat geval wordt de
onderhuurder geen rechtstreekse huurder van de verhuurder. (Artt. 11, I, eerste lid,
en II, eerste lid, Handelshuurwet.)
13 april 2000
790
EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. ENZ.)

5. - Handelshuur - Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.) wegens persoonlUke exploitatie - Bewijs.

Opzegging

Het vonnis, dat beslist dat de door de verpachter wegens persoonlijke exploitatie
gedane opzegging geldig is, is niet regelmatig met redenen omkleed noch naar recht
verantwoord, wanneer het in het ongewisse laat of uit de gegevens van het
deskundigenonderzoek die het vermeldt, met zekerheid blijkt dat de landbouwexploitatie het overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal zijn, dan wel of ze dat alleen maar waarschijnlijk maken. (Art. 149 Gw.; art.
12.6, tweede lid, Pachtwet.)
14 januari 2000
109
6. - Handelshuur- Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.)- Verkoop van
een verhuurd goed - Opzegging van de koper - Aanvang.
Wanneer in de voorlopige koopakte betreffende een verhuurd pand bedongen wordt
dat de eigendomsovergang wordt opgeschort tot de dag waarop de authentieke
koopakte zal worden verleden, begint de termijn waarbinnen de koper aan de
huurder opzegging kan geven, pas te lopen vanaf die dag. (Art. 12 Handelshuurwet.)
21 januari 2000
166

7. - Handelshuur- Einde (opzegging. Huurhernieuwing. Enz.)- Aanvraag tot
huurhernieuwing - Onverdeeld onroerend goed - Weigering van een van de
verhuurders.

-
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Wanneer de huurovereenkomst een onroerend goed tot voorwerp heeft dat in
onverdeeldheid aan verscheidene verhuurders toebehoort, volstaat de weigering van
een enkele verhuurder om de door de huurder gevraagde hernieuwing van de
huurovereenkomst te beletten. (Art. 16 Handelshuurwet.)
6 april 2000
718
8. - Handelshuur - Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.J - Huurhernieuwing - Weigering door de verhuurder - Onderverhuring - Onderhuurder
eigenaar van de handelszaak - Vergoeding wegens uitzetting - Vordering in rechte
- Voorwaarde.
Wanneer de weigering van huurhernieuwing door de verhuurder het verlies van de
handelszaak, die uitsluitend eigendom is van de onderhuurder, tot gevolg heeft, heeft
deze geen rechtstreeks vorderingsrecht tegen de verhuurder maar kan hij aileen door
verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder een vergoeding wegens uitzetting
verkrijgen. (Artt. 11, I, eerste lid, en II, eerste lid, 16.IV, en 25, tweede en derde lid,
Handelshuurwet.)
13 april 2000
790
9. - Handelshuur - Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.) - Verzoekschrift tot minnelijke schikking - Dagvaarding in rechte - Termijn - Begin.
De termijn van dertig dagen te rekenen van het antwoord van de verhuurder
binnen welke de huurder, op straffe van verval, de rechter kan adieren, gaat in niet
op de datum waarop de aangetekende brief van de verhuurder met diens antwoord op
de vraag tot huurhernieuwing van de huurder ter post wordt afgegeven, maar vanaf
de datum waarop die brief tegen ontvangstmelding aan de huurder is overhandigd.
(Art. 18, eerste lid, wet 30 april 1951.)
1190
23 juni 2000
10. - Handelshuur- Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.)- Geweigerde
hernieuwing '-- Voornemen om het pand opnieuw op te bouwen - Vergoeding wegens
uitzetting - Ontstaan van het recht - Tijdstip - Forfaitaire vergoeding Afwijkende overeenkomst - Geldigheid - Voorwaarde.
Wanneer de weigering om een handelshuur te hernieuwen gemotiveerd is door het
voornemen om het pand opnieuw op te bouwen, ontstaat het recht op de uitzettingsvergoeding op het tijdstip dat de verhuurder dat voornemen niet ten uitvoer brengt
binnen zes maanden na de uitzetting zonder van een gewichtige reden te doen
blijken; derhalve is het akkoord van de partijen dat afwijkt van de wettelijke regeling
betreffende de forfaitaire vergoeding niet geldig wanneer het gesloten is vooraleer
het recht op de uitzettingsvergoeding is ontstaan. (Art. 25, eerste lid, 3°, Handelshuurwet.)
21 december 2000
2083

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WETTELIJK STELSEL
BEDONGEN STELSELS

WETTELIJK STELSEL
1. - Wettelijk stelsel - Eigen vermogen van een der echtgenoten - Vergoeding
wegens de aantasting van de geschiktheid om inkomsten uit beroepsbezigheden te
verwerven.
Uit de bepalingen van de artikelen 1401, 3°, en 1405, 1", van het Burgerlijk
Wetboek volgt dat de inkomsten uit de beroepsbezigheden van iemand die onder het
wettelijk stelsel gehuwd is, tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, maar dat
de vergoedingen wegens de aantasting van de geschiktheid om zodanige inkomsten
voort te brengen, tot zijn eigen vermogen behoren. (Artt. 1382, 1401, 3°, en 1405, 1°,
B.W.)
14 november 2000
1783

-
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BEDONGEN STELSELS
2. - Bedongen stelsels - Algemene gemeenschap - Toekenning van de gehele
gemeenschap aan de langstlevende echtgenoot - Successierechten - Belastbare
grondslag - Vaststelling.
In een stelsel van algemene gemeenschap waarbij de gehele gemeenschap wordt
toegekend aan de langstlevende echtgenoot zonder dat de terugneming of een
vergoeding bedongen wordt voor de inbrengsten en kapitalen van de langstlevende
echtgenoot, is successierecht verschuldigd op hetgeen de helft van de gemeenschap te
boven gaat. (Art. 1525, voor de opheffing ervan bij art. 2 wet 14 juli 1976; art. 5
W.Succ.)
19 oktober 2000
1619

I
INDEPLAATSSTELLING
1. - Landverzekering- Schade veroorzaakt door kind- Verzekeraar die voor de
ouders betaald heeft - Verhaal van de verzekeraar.
De verzekeraar die voor de vader en de moeder de schade heeft betaald, treedt in
alle rechten die zij ter zake van die schade hebben tegenover hun kind dat de schade
heeft veroorzaakt. (Artt. 1384 B.W. en 22 Verzekeringswet.)
20 januari 2000
161
2. - Sluitingsfonds - Rechten van werknemers - Voorrechten en hypotheken Voorrecht van roerende goederen - Samenloop met voorrecht van werknemer Rangorde - Evenredigheid van vordering.
In geval van samenloop van het voorrecht van het sluitingsfonds voor zijn
schuldvorderingen gegrond op artikel 8, eerste lid, wet 30 juni 1967 met het
voorrecht van de werknemer voor de hem door zijn werkgever verschuldigde lonen en
vergoedingen, moet de evenredigheidsregel op hun respectievelijke schuldvorderingen worden toegepast. (Artt. 14 en 19, eerste lid, 3bis, Hypotheekwet zoals gewijzigd
bij art. 96, Herstelwet 22 jan. 1985; Art. 8, eerste lid, wet 30 juni 1967.)
801
17 april 2000

INGEBREKESTELLING
1. - Aanmaning tot betaling- Begrip.
Een vordering in rechte geldt als aanmaning tot betaling in de zin van art. 1153
B.W. (Art. 1153 B.W.)
27 maart 2000
652
2. - Aanmaning tot betaling- Moratoire interesten- Bestaan van een schuldNiet opeisbare schuld - Aanmaning die is geschied v66r de opeisbaarheid - Gevolg.
Hoewel, behalve ingeval de wet de interest van rechtswege doet lopen, het recht op
moratoire interest een aanmaning tot betaling onderstelt, verbiedt geen enkele
wetsbepaling daarentegen dat die aanmaning geschiedt voor de opeisbaarheid van de
schuld waarvan het bestaan niet wordt betwist; wanneer de aanmaning tot betaling
evenwel geschiedt voordat de schuld opeisbaar is geworden, sorteert zij pas effect
vanaf dat ogenblik. (Art. 1153 B.W.)
27 maart 2000
652

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
PERSONENBELASTING

Inkomsten uit roerende goederen
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Bedrijfsinkomsten
Wins ten
Eaten uit vrije beroepen en uit winstgevende bezigheden
Bedrijfslasten
Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare lasten
Berekening van de aanslag
Voorafbetalingen
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen
Algemeen
Wins ten
Bedrijfslasten
NIET-VERBLIJFHOUDERS
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

Onroerende voorheffing
Roerende voorheffing
Bedrijfsvoorheffing
Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen
Allerlei
AANSLAGPROCEDURE

Aanslagtermijnen
Aanslag en inkohiering
Wijziging door de administratie van een aangifte
Aanslag van ambtswege en forfaitaire aanslag
Bewijsvoering
Algemeen
Tekenen of indien van gegoedheid
Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen
Bezwaar
Beslissing van de directeur
Ontheffing
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
VOORZIENING IN CASSATIE
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
INTERNATIONALE VERDRAGEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Rechtsbeginselen (algemene) - Legaliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel - Individueel akkoord tussen belastingplichtige en bestuur Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen - Draagwijdte.
Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is geen
onbeperkt recht en moet onder omstandigheden wijken voor het legaliteitsbeginsel
dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate van alle belastingplichtigen;
dat recht houdt inzonderheid niet in dat een belastingplichtige, die met een
ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke
wetsbepalingen bepaalde voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken
op de toepassing van dat akkoord dat in zijnen hoofde geen gerechtvaardigde
verwachtingen kan scheppen. (Art. 170 Grondwet 1994.)
1710
3 november 2000

___::_~
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PERSONENBELASTING
INKOMSTEN UIT ROERENDE GOEDEREN

2. - Personenbelasting- Inkomsten uit roerende goederen - Bijzondere hefting
ingevoerd bij art. 42 wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen Vervanging bij art. 38 wet 7 dec. 1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting - Uitleggingswet - Begrip.
Is geen interpretatieve wet het art. 38 van de wet van 7 dec. 1988 houdende
hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen, dat de toepassing van de bijzondere heffing uitbreidt tot het geval
waarin art. 220bis W.I.B. wordt toegepast, nu dergelijke uitbreiding door de rechtspraak niet had kunnen aangenomen worden. (Art. 84 Gw. 1994.)
453
17 februari 2000
BEDRIJFSINKOMSTEN

Winsten
3. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Persoon of onderneming in het buitenland - Aanzienlijk gunstiger belastingregeling - Abnormale
voordelen - Begrip.
De abnormale of goedgunstige voordelen die worden verleend aan een persoon of
een onderneming die krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar
zij gevestigd zijn, aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn
onderworpen dan die waaraan de in Belgie gevestigde onderneming is onderworpen,
worden bij de eigen winsten van de in Belgie gevestigde onderneming gevoegd; onder
abnormale voordelen verstaat de wet de voordelen, die volgens de economische
omstandigheden van dat ogenblik strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de
gevestigde handelsbeginselen of -gebruiken, zonder dat de transfer noodzakelijkerwijs moet zijn geschied met het oogmerk een belastbare winst aan de belastingen te
onttrekken. (Art. 24, tweede lid, W.I.B. [1964].)
10 april 2000
759
Eaten uit vrije beroepen en uit winstgevende bezigheden
4. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Baten uit vrije beroepen en uit
winstgevende bezigheden - Winstgevende bezigheid - Begrip.
Aan de personenbelasting zijn onderworpen, als bedrijfsinkomsten, de baten,
onder welke naam ook, van elke winstgevende bezigheid, dit wil zeggen van een
geheel van verrichtingen die zich vaak genoeg voordoen en met elkaar verbonden zijn
om een voortdurende en gewone bezigheid op te leveren en die niet bestaan in het
normaal beheer van een particulier vermogen. (Artt. 20, 3°, en 30, eerste lid, W.I.B.
[1964]; artt. 23, § 1, 2°, en 27, eerste lid en tweede lid, 2°, W.I.B. [1992].)
7 december 2000
1942
Bedrijfslasten
5. - Personenbelasting- Bedrijfsinkomsten- Bedrijfslasten- Moreel afdwingbare
bijdragen.
Naar recht verantwoord is de beslissing die nate hebben vastgesteld dat een V.Z.W.
zeer nauw aansluit bij een politieke partij, dat de belastingplichtige tijdens de periode
dat hij volksvertegenwoordiger was, bijdragen heeft afgedragen aan deze V.Z.W. op
vraag en onder toezicht van de fractieleider van de politieke partij door middel van
rechtstreekse afhoudingen door de quaestuur, dat de afgedragen bijdragen afhankelijk
waren van het inkomen en functie van de belastingplichtige zoals bij de andere
parlementairen van dezelfde fractie, en op grond van die vaststellingen oordeelt dat
binnen de fractie van de politieke partij het afdragen aan de V.Z.W. van een maandelijke
bijdrage, moreel voldoende afdwingbaar was om deze bijdrage het karakter te geven
van een aftrekbare bedrijfslast. (Art. 44 W.I.B., thans art. 49, eerste lid, W.I.B. 1992.)
306
4 februari 2000
6. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten bedrijfsinkomsten - Fiscaal adviseur - Kosten en honoraria.

Aangifte van
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De kosten en de honoraria van een fiscaal adviseur op wie een belastingplichtige
een beroep doet voor de aangifte van zijn bedrijfsinkomsten bij het belastingbestuur,
die voldoen aan de wettelijke voorwaarden om als bedrijfslasten te worden afgetrokken, behoren tot dat soort uitgaven. (Art. 44, eerste lid, W.I.B., thans art. 49, eerste
lid, W.I.B. 1992.)
846
4 mei 2000
7. - Personenbelasting- Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Beroepskoper en
-verkoper van onroerende goederen- Wijziging van de bestemming van het onroerend
goed - Provisie voor aanvullend registratierecht - Tijdstip van aftrekbaarheid als
bedrijfslast.
Zolang hij niet de betaling van het aanvullend recht aanbiedt, wordt de verkrijger
van het onroerend goed, die zijn beroep maakt van het kopen en verkopen van
onroerende goederen en aldus het verminderde registratierecht bij de aankoop van
een onroerend goed geniet, geacht de vervreemding van het onroerend goed na te
streven op de wijze zoals bepaald in art. 64 W.Reg., ongeacht de bestemming die hij
bij de aankoop of naderhand aan het onroerend goed gegeven heeft; het aanvullende
registratierecht kan bijgevolg niet geacht worden normaal te drukken op de uitslagen
van het belastbaar tijdperk waarin het onroerend goed verkregen werd, noch op de
uitslagen van het daarop volgende tijdperk waarin het onroerend goed voor de
beroepswerkzaamheid aangewend werd, maar kan alleen geacht worden normaal te
drukken op de uitslagen van het belastbaar tijdperk waarin het recht betaald wordt
krachtens art. 65 of vorderbaar wordt krachtens art. 64 W.Reg. : pas in die mate
kunnen daartoe, bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk, aangelegde provisies
aftrekbaar zijn als bedrijfsuitgaven of -lasten. (Art. 23, § 1, W.I.B.; artt. 6 en 7 K.B.
W.I.B.; artt. 62, 64 en 65 W.Reg.)
22 juni 2000
1177
8. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Voorwaarden
inzake aftrekbaarheid- Uitgaven gedaan om "belastbare inkomsten" te verkrijgen of
te behouden - Draagwijdte.
Krachtens art. 44, eerste lid, W.I.B. 1964 worden als aftrekbare bedrijfsuitgavenof lasten beschouwd die welke de belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk
heeft gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden; dit
artikel vereist niet dat de bedrijfsuitgaven of -lasten gedaan of gedragen zijn voor het
verkrijgen of het behouden van de inkomsten van het jaar tijdens hetwelk ze zijn
gedaan of gedragen. (Art. 44, eerste lid, W.I.B. 1964, thans artikel 49, eerste lid,
W.I.B. 1992.)
1704
3 november 2000
VAN RET TOTAAL BELASTBAAR NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LASTEN

9. - Personenbelasting - Van het totaal belastbaar netto-inkomen aftrekbare
lasten - Uitkeringen tot onderhoud - Voorwaarden inzake aftrek - Betaling in
uitvoering van een onderhoudsverplichting.
Om als uitkeringen tot onderhoud aftrekbaar te zijn van de gezamenlijke nettoinkomsten, mag de betaling van de renten of de kapitalen niet tot doel hebben
vermogenselementen te verwerven of te behouden, doch moet zij in werkelijkheid
strekken tot uitvoering van de in dat artikel nader opgesomde verplichtingen;
voldoen niet aan deze voorwaarde, de door belastingplichtige betaalde intresten van
de hypothecaire lening m.b.t. het onroerend goed waarvan hij de naakte eigendom
verkreeg ingevolge de overeenkomst voorafgaand aan zijn echtscheiding door onderlinge toestemming. (Art. 71, § 1, 3°, W.I.B. (1964).)
985
25 mei 2000
BEREKENING VAN DE AANSLAG

Voorafbetalingen
10. - Personenbelasting - Berekening van de aanslag - Voorafbetalingen Indiciair tekort- Belastingvermeerdering.
De belastingvermeerdering die wordt toegepast voor zover de belasting op in art.
20, 1°, 2°, ben c, en 3°, W.I.B. genoemde winsten, bezoldigingen en baten niet als
voorheffing is geheven of niet bij voorafbetaling is voldaan, geldt ook indien de in art.
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89, § 1, W.I.B. bedoelde winsten, bezoldigingen en baten blijken uit een krachtens art.
24 7 W.I.B. vastgesteld indicair tekort. (Art. 89, § 1, W.I.B., thans art. 157 W.I.B.
1992).
848
4 mei 2000

VENNOOTSCHAPSBELASTING
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN

Algemeen
11. - Vennootschapsbelasting- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomenAlgemeen - K.B. nr. 15 van 9 maart 1982 - Thesauriebeleggingen - Begrip.
Nu het begrip "thesauriebeleggingen" in het K.B. nr. 15 van 9 maart 1982 niet
nader wordt gedefinieerd of gepreciseerd, heeft het de draagwijdte die het in het in
gemeen burgerlijk recht heeft, te dezen de algemene beginselen van het boekhoudrecht, zoals vervat in het K.B. van 8 oktober 1975. (Art. 2, § 9, lid 1, 2°, K.B. nr. 15
van 9 maart 1982.)
20 januari 2000
152
Winsten
12. - Vennootschapsbelasting- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen Winsten - Persoon of onderneming in het buitenland - Aanzienlijk gunstiger
belastingregeling - Abnormale voordelen - Begrip.
De abnormale of goedgunstige voordelen die worden verleend aan een persoon of
een onderneming die krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar
zij gevestigd zijn, aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn
onderworpen dan die waaraan de in Belgie gevestigde onderneming is onderworpen,
worden bij de eigen winsten van de in Belgie gevestigde onderneming gevoegd; onder
abnormale voordelen verstaat de wet de voordelen, die volgens de economische
omstandigheden van dat ogenblik strijdig zijn met de gewone gang van zaken, met de
gevestigde handelsbeginselen of -gebruiken, zonder dat de transfer noodzakelijkerwijs moet zijn geschied met het oogmerk een belastbare winst aan de belastingen te
onttrekken. (Art. 24, tweede lid, W.I.B. [1964].)
10 april 2000
759
Bedrijfslasten
13. - Vennootschapsbelasting- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomenBedrijfslasten - Vennootschap - Aankoop van gronden - Aankoopkosten begrepen
in de aanschaffingsprijs - Bedrijfsuitgaven - Voorwaarde.
Om de belastbare winst van de ondernemingen vast te stellen, kan, inzake
gronden, een correctie op de aanschaffingsprijs in aanmerking worden genomen; een
correctie, die hierin bestaat dat de kosten die gepaard gaan met de aankoop van
gronden en in de aanschaffingsprijs begrepen zijn, in mindering worden gebracht van
de aanschaffingsprijs waartegen de gronden gewaardeerd werden, strijdt niet met de
boekhoudkundige regels vastgesteld in de artt. 20, 21, 28, § 3, en 12, tweede lid, K.B.
8 okt. 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, voor zover die
kosten bij het afsluiten van het boekjaar geen waarde meer vertegenwoordigen.
(Artt. 20, 21, 28, § 3, en 12, tweede lid, K.B. 8 oktober 1976.)
22juni2000
1177

NIET-VERBLIJFHOUDERS
14. - Niet-verblijfhouders- Voorheffingen- Onroerende voorheffing- Verreke·
ning met de belasting der niet-verblijfhouders - Beperkingen.
Een niet-verblijthouder, bedoeld in artikel139, 2°, van het W.I.B. 1964, die zich niet
met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt en in
Belgie eigenaar is van onroerende goederen die verhuurd worden aan personen die de
goederen voor bedrijfsdoeleinden aanwenden, kan de door hem betaalde onroerende
voorheffing niet verrekenen met de belasting der niet-verblijthouders berekend tegen
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20 % op het gedeelte van de huuropbrengsten en -lasten dat het kadastraal inkomen
overschrijdt. (Art. 149bis, eerste lid, P, tweede en derde lid, W.I.B. 1964.)
1141
16 juni 2000

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
ONROERENDE VOORHEFFING

15. - Voofheffingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing - Vrijstelling
- Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening- Voorwaarden inzake vrijstelling
- Bestemming van het onroerend goed.
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is vrijgesteld van elke belasting
ten behoeve van de Staat, zomede van elke provincie- en gemeentebelasting, wegens
de voor het oprichten of exploiteren van watervoorzieningsdiensten bestemde immobilien,
voorwerpen en personeel. Om ter zake van de onroerende voorheffing te kunnen
worden vrijgesteld, is het niet vereist dat zowel de bovengrond als de ondergrond van
een onroerend goed uitsluitend voor watervoorziening moeten bestemd zijn. (Art. 2
wet 16 maart 1957 en artt. 2, 3 en 10 K.B. 16 april 1987.)
983
25 mei 2000
ROERENDE VOORHEFFING

16. - Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Roerende
goederen en kapitalen - Niet-aangegeven inkomsten - Verzoek om teruggave van de
voorheffing.
De belastingplichtige die gebruik heeft gemaakt van de mogel~jkheid om de
inkomsten van roerende goederen en kapitalen niet aan te geven, kan achteraf de
roerende voorheffing niet terugkrijgen, ook al wijt hij het niet-aangeven aan een
vergissing, zelfs al is deze van louter materiele aard. (Art. 220bis W.I.B., thans art.
313 W.I.B. 1992.)
1950
8 december 2000
BEDRIJFSVOORHEFFING

17. - Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Verrekenbaarheid met belastingen - Onmogelijkheid - Inhouding door de Staat Moratoire interesten.
Het hofvan beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale
beslissing, en vaststelt dat de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, wegens
laattijdigheid van de aanslag, niet meer verrekend konden worden en de Staat de
bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de onverschuldigde betaling, rente toekennen. (Artt. 1376 en 1378 B.W.)
15 september 2000
1371
AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN

18. - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoriuminterest Voorwaarden.
De roerende voorheffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn is
ingekohierd, maar die het bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een fout die
het heeft begaan, is een belasting in de zin van art. 308, eerste lid, W.I.B. (1964); de
terugbetaling van die voorheffing leidt tot het toekennen van moratoriuminterest.
(Artt. 266, 303, eerste lid, en 308, eerste lid, W.I.B; [1964]; artt. 365, 412, eerste lid,
en 418, eerste lid, W.I.B. [1992].)
113
17 januari 2000
19. - Voorheffingen en belastingkrediet- Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Terugbetaling van de voorheffingen - Roerende voorheffing Belasting van niet-inwoners - Interesten - Moratoire interesten - Schuldenaar.
Wanneer de roerende voorheffing betreffende dividenden die aan niet-inwoners zijn
toegekend, ten dele onverschuldigd betaald is, veroordeelt de rechter wettig de
Belgische Staat om, ingevolge art. 308 W.I.B. (1964) moratoire interest te betalen,
berekend op aan het aan de schuldenaar terug te betalen bedrag; de omstandigheid

-
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alleen dat die bedragen op vordering van de schuldenaar van die voorheffing aan hem
worden terugbetaald, en niet aan de belastingplichtige die aan de belasting van
niet-inwoners is onderworpen, wijzigt hun karakter van belasting niet. (Art. 308,
eerste lid, W.I.B. [1964]; art. 418, eerste lid, W.I.B. [1992].)
10 april 2000
748
20. - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Roerende voorheffing - Laattijdige aanslag - Terugbetaling Moratoire interesten.
Wanneer de roerende voorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald moet worden, vermag de rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van
moratoire interest. (Art. 308 W.I.B. [1964]; art. 418 W.I.B. [1992].)
10 april 2000
750
21. - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Roerende voorheffing - Laattijdige aanslag - Terugbetaling Moratoire interesten- Gelijkheid van de Belgen voor de wet- Niet-discriminatie in
het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - ArbitragehofPrejudicieel geschil.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie een middel een in art. 26, § 1, 3, Bijzondere Wet
Arbitragehofbedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in
de bijzondere wet omschreven grondwettelijke bepalingen, door de wetgeving op het
niet toekennen van moratoire interest aan de betrokken belastingplichtige wanneer
de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de gezamenlijke ten laste van
die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn
verstreken was, moet het Hof, in de regel, het Arbitragehofverzoeken over die vraag
uitspraak te doen. (Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. [1964]; art. 419, eerste lid, 2°, W.I.B.
[1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10 april 2000
750
22. - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Niet-inwoners - Bedrijfsvoorheffing - Laattijdige aanslag Terugbetaling- Moratoire interesten.
Wanneer de bedrijfsvoorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald
moet worden, vermag de rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van
moratoire interest. (Art 308 W.I.B. [1964]; art. 418 W.I.B. [1992].)
10 april 2000
754
23. - Voofheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Roerende voorheffing - Inkohiering- Terugbetaling van belastingen - Moratoire interest.
In geval van terugbetaling van belastingen, wordt geen moratoriuminterest
toegekend wanneer hij geen 200 BEF per maand bedraagt. (Art. 419, tweede lid,
W.I.B. 1992.)
1593
13 oktober 2000
24. - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoriuminterest.
De roerende voorheffing die niet binnen de voorgeschreven termijn is gestort,
wordt ingekohierd en verwerft het karakter van een belasting; de terugbetaling van
het bedrag dat bij niet-betaling van de roerende voorheffing werd ingekohierd en
moet terugbetaald worden, kan rente opleveren. (Art. 308, eerste lid, W.I.B., thans
art. 418, eerste lid, W.I.B. 1992.)
1951
8 december 2000
ALLERLEI

25. - Voorheffingen en belastingkrediet - Allerlei - Arbitragehof- Prejudiciele
vraag - Rechtbanken - Verplichting om een prejudiciele vraag te stellen Uitzondering - Prejudiciele vraag - Zelfde onderwerp - Begrip - Roerende
voorheffing - Bedrijfsvoorheffing - Teruggave.
Vragen m.b.t. de teruggave aan de belastingplichtige van bedragen die hij heeft
betaald aan roerende voorheffing of aan bedrijfsvoorheffing zijn geen vragen met
hetzelfde onderwerp in de zin van art. 26, § 2, derde lid, 1, Bijzondere Wet
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Arbitragehof. (Art. 26, § 2, derde lid, 1o, Bijzondere Wet Arbitragehof, art. 309 WI. B.
[1964]; art. 419 W.I.B. [1992].)
31 januari 2000
257

AANSLAGPROCEDURE
AANSLAGTERMIJNEN

26. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Nietig verklaarde aanslag Vestiging nieuwe aanslag.
Wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, met name omdat hij onder een verkeerde gemeente werd gevestigd, kan de
administratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn
reeds verstreken is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde
belastingselementen of een gedeelte ervan, binnen welbepaalde termijnen een
nieuwe aanslag vestigen. (Art. 260 W.I.B., thans art. 355 W.I.B. 1992.)
1372
15 september 2000
27. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Termijn van drie jaar - Hogere
belasting dan deze blijkend uit de aangifte - Aftrek van onjuiste bedrijfslasten.
De buitengewone aanslagtermijn van drie jaar waarover de administratie beschikt,
niet aileen bij niet-aangifte oflaattijdige overlegging van aangifte, maar ook wanneer
de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare
inkomsten en de andere gegevens vermeld in een regelmatige ingevuld aangifteformulier, is toepasselijk wanneer blijkt dat er inkomsten bestaan die niet zijn
aangegeven omdat de belastingplichtige van zijn bruto-inkomsten lasten heeft
afgetrokken waarvan hij niet heeft aangetoond dat zij werkelijk bestaan. (Art. 259,
eerste lid, W.I.B. : thans art. 354, eerste lid, W.I.B. 1992.)
1595
13 oktober 2000
28. - Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen - Buitengewone termijn van drie
jaar - Toepasselijkheid in geval van ten onrechte afgetrokken bedrijfsuitgaven.
De buitengewone aanslagtermijn van drie jaar, gesteld in artikel 259, eerste lid,
W.I.B. 1964, is toepasselijk wanneer de belastingplichtige van zijn bruto-inkomsten
lasten heeft afgetrokken waarvan niet is aangetoond dat zij mochten worden
afgetrokken en hierdoor de belastbare inkomsten hoger zijn dan uit de aangifte
blijkt. (Art. 259, eerste lid, W.I.B. 1964, thans art. 354, eerste lid, W.I.B. 1992.)
1701
3 november 2000
AANSLAG EN INKOHIERING

29. - Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Vernietiging - Zelfde
belastingschuldige - Erfgenamen - Nieuwe aanslag - Wettelijkheid.
Wanneer de aanslag van een belastingschuldige vernietigd is omdat hij niet
conform een wettelijke regel, anders dan een regel betreffende de verjaring, is
vastgesteld, dan stelt de administratie wettig, met inachtneming van de vastgelegde
voorwaarden, een nieuwe aanslag vast ten laste van de erfgenamen van dezelfde
belastingschuldige. (Artt. 260 en 262 W.I.B. [1964]; artt. 355 en 357 W.I.B. [1992].)
9 oktober 2000
1533
30. - Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Wijziging van een aangifte
door de administratie - Wijzigingsbericht - Niet-inachtneming - Oorspronkelijke
aanslag - Vernietiging - Zelfde belastingschuldige - Nieuwe aanslag - Wettelijkheid - Voorwaarden - Wijzigingsbericht.
Ingeval een ambtshalve ingekohierde aanslag vernietigd is omdat de administratie
de procedure van wijziging van de aangifte had moeten in acht nemen, is de
administratie verplicht een wijzigingsbericht te sturen voordat zij een nieuwe
aanslag vaststelt. (Artt. 251 en 260 W.I.B. [1964]; artt. 346 en 355 W.I.B. [1992].)
9 oktober 2000
1533
31. - Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Bijkomende aanslag bij
toepassing van artikel259, eerste lid, W.I.B. 1964- Verplichtingen van het bestuurRechtzetten van een eerder begane materiele vergissing.
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Wanneer het bestuur een bijkomende aanslag vestigt overeenkomstig art. 259,
eerste lid, W.I.B. 1964, moet het rekening houden met alle gegevens die wettelijk
voorhanden zijn om de juiste aanslag te bepalen en kan het hierbij ook een eerder
begane materiele vergissing rechtzetten. (Art. 259, eerste lid, W.I.B. 1964, thans art.
354, eerste lid, W.I.B. 1992.)
1701
3 november 2000
WIJZIGING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE

32. - Aanslagprocedure - Wijziging door de administratie van een aangifte Belastingverhoging - Redengeving.
Het bericht van wijziging van aangifte dat aan de belastingplichtige wordt
toegestuurd wanneer de administratie voornemens is andere inkomsten en andere
gegevens in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend,
moet de redenen van de toegepaste belastingverhoging niet meedelen. (Art. 251
W.I.B., thans art. 346 W.I.B. 1992.)
453
17 februari 2000
AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FORFAITAIRE AANSLAG

33. - Aanslagprocedure - Aan$lag van ambtswege en forfaitaire aanslag Aanslag van ambtswege - Belastbare grondslag - Vaststelling - Willekeurige
vaststelling- Belastingplichtige -Recht- Bewijs - Willekeurige hefting- Begrip.
De belastingplichtige die regelmatig van ambtswege is aangeslagen, heeft het
recht de aanslag te doen nietig verklaren, indien hij bewijst dat de belastbare
grondslag willeurig is vastgesteld omdat de administratie een rechtsdwaling heeft
begaan of zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te
verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid. (Artt. 256 en 257 W.I.B. [1964]; artt.
351 en 352 W.I.B. [1992].)
1940
7 december 2000
BEWIJSVOERING

Algemeen
34. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Forfaitaire belastingschaal - Latere aanslagjaren.
Hoewel de administratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer ze
de door de belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, is zij voor de volgende aanslagjaren niet gebonden door die wijze van raming
van de belastbare inkomsten; de belastbare grondslag van elk aanslagjaar wordt
immers, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige,
vastgesteld op grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten; de bewijselementen die
de administratie daartoe kan aanvoeren, kunnen vanjaar totjaar verschillen, zonder
dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende verschillende aanslagjaren
onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan
wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van
haar recht om andere bewijselementen aan te dragen. (Artt. 245, 246, 248, § 1,
tweede lid, en 265 W.I.B. [1964]; artt. 339, 340, 342, § 1, tweede lid, en 360 W.I.B.
[1992]; beginsel van behoorlijk bestuur.)
1717
6 november 2000
Tekenen of indicien van gegoedheid
35. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicien van gegoedheid
- Personenbelasting - Ontoereikende voorafbetaling - Belastingvermeerdering.
De belastingvermeerdering die wordt toegepast voor zover de belasting op in art.
20, 1 o, 2°, b en c, en 3°, W.I.B. genoemde winsten, bezoldigingen en baten niet als
voorhe:ffing is geheven ofniet bij voorafbetaling is voldaan, geldt ook indien de in art.
89, § 1, W.I.B. bedoelde winsten, bezoldigingen en baten blijken uit een krachtens art.
247 W.I.B. vastgesteld indicair tekort. (Art. 89, § 1, W.I.B., thans art. 157 W.I.B.
1992.)
848
4 mei 2000
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36. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicien van gegoedheid
- Onderzoek door douaneambtenaren - Perken.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar dat de douaneambtenaren konden vermoeden dat de eisers goederen vervoerden op grand van het bekende feit dat hun
voertuig uit Luxemburg kwam. (Art. 182, § 1, A.W.D.A.)
8 september 2000
1329
37. - Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Tekenen of indicien van gegoedheid
- Onderzoek door douaneambtenaren - Perken.
Het vermoeden dat aan de douaneambtenaren toelaat een controle uit te oefenen,
berust op de mogelijkheid dat goederen vervoerd worden zodat de geldigheid van de
controle van het voertuig van eisers niet afhankelijk is van de aard van de goederen
die vervolgens in dat voertuig worden aangetroffen. (Art. 182, § 1, A.W.D.A.)
8 september 2000
1329
38. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicien van gegoedheid
- Onderzoek door douaneambtenaren - Perken.
Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen mag, zelfs aan de
grens, slechts voertuigen controleren en personen aan den lijve onderzoeken voor
zover hij vermoedt of kan vermoeden dat goederen worden vervoerd. Dit vermoeden
kan ook volgen uit het feit dat voertuigen uit het buitenland komen. (Art. 182, § 1,
A.W.D.A.)
8 september 2000
1333
SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN

39. - Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen - Belastingverhoging- Administratieve geldboeten - Gelijkheid van de Belgen
voor de wet- Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten
en vrijheden - Arbitragehof- Prejudiciele vraag - Verzuim van de wetgever.
Wanneer een vraag als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof in
een middel opgeworpen wordt voor het Hofvan Cassatie, te dezen de vraag of de wet
op de verhoging van de inkomstenbelastingen en de fiscale administratieve geldboeten de in voornoemde bijzondere wet aangegeven bepalingen van de Gw. schendt,
moet het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag
uitspraak te doen, ook al is die vraag gegrond op een verzuim van de wetgever. (Art.
108 wet 4 aug. 1986; artt. 444 en 445 W.I.B. [1992]; art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
31 januari 2000
250
40. - Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen - Belastingverhogingen - Wijziging door de administratie van een aangifte Redengeving.
Het bericht van wijziging van aangifte dat aan de belastingplichtige wordt
toegestuurd wanneer de administratie voornemens is andere inkomsten en andere
gegevens in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend,
moet de redenen van de toegepaste belastingverhoging niet meedelen. (Art. 251
W.I.B., thans art. 346 W.I.B. 1992.)
17 februari 2000
453
41. - Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen- Straffen - Strafvordering - Instellen van vervolgingen - Gemeenrechtelijke
misdrijuen - Fiscale misdrijven - Advies van de bevoegde gewestelijke directeur.
De procureur des Konings die vervolgingen instelt wegens gemeenrechtelijke
misdrijven, is niet verplicht het advies van de bevoegde gewestelijke directeur te
vragen, wanneer de feiten waarvoor het onderzoek wordt ingesteld tezelfdertijd
fiscale misdrijven opleveren of hiermee gepaard gaan. (Art. 350, § 3, W.I.B. [1964];
art. 461 W.I.B. [1992], zoals het van toepassing was v66r 1 maart 1993.)
1024
31 mei 2000
BEZWAAR

42. - Aanslagprocedure - Bezwaar - Beslissing directeur ning - Keuze van woonplaats - Gevolgen.

Wijze van beteke-

-
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De kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen geschiedt bij
ter post aangetekende brief aan de belastingschuldige; ind~en de belastingschuldige
keuze van woonplaats heeft gedaan, heeft de directeur der belastingen de mogelijkheid om te betekenen, hetzij aan de woonplaats van de belastingschuldige zelf, hetzij
aan de door de belastingschuldige gekozen woonplaats. (Art. 276, derde lid, W.I.B.
(1964).)
25 mei 2000
987
43. - Aanslagprocedure - Bezwaar - Geldigheidsvereisten - Ondertekening.
Om rechtsgeldig te zijn, moet het bezwaar dat de belastingplichtige krachtens
artikel267 van het W.I.B. 1964 kan indienen bij de directeur der directe belastingen,
ondertekend zijn, gezien de ondertekening een essentieel bestanddeel is van het
bezwaar. (Art. 267 W.I.B. 1964, thans art. 366 W.I.B. 1992.)
1525
6 oktober 2000
44. - Aanslagprocedure - Bezwaar - Openbaarheid van bestuur.
De directeur van de belastingen die uitspraak doet over een bezwaar van een
belastingplichtige is geen administratieve overheid in de zin van de wet op de
openbaarheid van bestuur. (Artt. 366, 367 en 374 W.I.B. [1992]; artt. 1, 4 en 5 wet 11
april 1994.)
1640
23 oktober 2000
BESLISSING VAN DE DIRECTEUR

45. - Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Verboden compensatie
-Begrip.
De directeur van de belastingen die uitspraak doet over de door de belastingschuldige aangevoerde bezwaren kan, om eigen redenen, de aanslag handhaven op
grond van materiele gegevens die de taxatieambtenaar in aanmerking had genomen.
(Art. 276, tweede lid, W.I.B. [1964]; art. 375, tweede lid, W.I.B. [1992].)
491
28 februari 2000
46. - Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur- Aard- Uitleggingswet.
Art. 98 wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen,
krachtens hetwelk de directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde
ambtenaar in zijn hoedanigheid van administratieve overheid, beslist over de
bezwaarschriften van de belastingschuldigen tegen aanslagen in de inkomstenbelastingen, is van interpretatieve aard. (Artt. 32, 97, eerste lid, en 98 wet 15 maart 1999;
art. 276, eerste lid, W.I.B. [1964]; art. 375, eerste lid, W.I.B. [1992].)
491
28 februari 2000
ONTHEFFING

47. - Aanslagprocedure - Ontheffing - Overschotten van voorheffingen en
voorafbetalingen - Aanslag definitief vastgesteld - Bepalen van de belastbare
grands lag.
Wanneer de aanslag definitief is geworden bij gebrek aan tijdig en regelmatig
bezwaarschrift, laat de bevoegdheid om overeenkomstig art. 376, § 3, 1°, W.I.B. 1992
ambtshalve ontheffing te verlenen van het overschot van de voorhe:ffingen en
voorafbetalingen als bedoeld in art. 304, § 2, van hetzelfde wetboek, de directeur der
belastingen en het hof van beroep, in geval van voorziening, niet toe na te gaan of
bepaalde aanslagbestanddelen aldan niet terecht in aanmerking werden genomen
om de belastbare grondslag te bepalen van de belastingheffing. (Art. 376, § 3, 1°,
W.I.B. 1992.)
1724
6 november 2000

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
48. - Voorziening voor het hofvan beroep- Gelijkheid van de Belgen voor de wet
- Geen discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en
vrijheden - Arbitragehof- Prejudiciele vraag.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehofis opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de
rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet

-155aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hofvan Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 278 tot 292 W.I.B.
[1964]; artt. 377 tot 391 W.IB. [1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
28 februari 2000
491
49. - Voorziening voor het hof van beroep - Directeur van de belastingen Stukken met betrekking tot de betwisting- Neerlegging- Termijn.
De directeur van de belastingen moet de stukken met betrekking tot de betwisting
niet ter griffie van het hof van beroep neerleggen binnen een formele termijn,
waarvan de niet-inachtneming zou leiden tot de nietigheid van de rechtspleging.
(Art. 380 W.I.B. 1992.)
849
4 mei 2000
50. - Voorziening voor het hof van beroep - Vorm.
De regel van art. 705 Ger.W. die betrekking heeft op de rechtsingang door
dagvaarding, houdt geen verband met de specifieke dwingende regel van art. 378
W.I.B. 1992 die geldt voor de betekening van de fiscale voorzieningen. (Art. 378 W.I.B.
1992 en art. 705 Ger.W.)
4 mei 2000
849
51. - Voorziening voor het hofvan beroep- Gelijkheid van de Belgen voor de wet
- Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en
vrijheden - Arbitragehof- Prejudiciele vraag.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26,
§ 1, 3, Bijzondere Wet Arbitragehofwordt opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op
de rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet
aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hofvan Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 278 tot 292 W.I.B.
(1964); artt. 377 tot 391 W.I.B. (1992); art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
26 juni 2000
1199
52. - Voorziening voor het hofvan beroep- Neerleggen van memories, stukken of
bescheiden door de directeur der directe belastingen binnen de wettelijke termijn Begrip "memories, stukken of bescheiden".
De directeur der directe belastingen moet de memories, stukken of bescheiden
welke hij als antwoord meent te moeten voordragen, ter gri:ffie afgeven binnen een
termijn van dertig dagen welke volgt op de in de artikelen 379 en 381 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 toegestane termijnen. (Art. 382, tweede
lid, W.I.B. 1992.)
1326
8 september 2000
53. - Voorziening voor het hof van beroep - Neerleggen van conclusies door de
directeur der directe belastingen - Aard - Gevolg.
De conclusies die de administratie in de loop van de procedure voor het hof van
beroep overlegt en waarin zij haar middelen en standpunten omtrent de aanhangig
gemaakte bezwaren uiteenzet, zijn geen memories, stukken of bescheiden zoals
bedoeld in voormelde wettelijke bepaling.
1326
8 september 2000
54. - Voorziening voor het hof van beroep - Conclusie - Ter griffie neergelegde
conclusie - Conclusie niet ter zitting aan de rechter voorgelegd - Gevolg.
Het hof van beroep dient niet te antwoorden op de conclusie die de belastingschuldige, na oproeping tot verschijning, overeenkomstig art. 385, eerste lid, W.I.B.
(1992), ter griffie van dat hof heeft neergelegd, wanneer hij, doordat hij niet
verschenen is en niet vertegenwoordigd was op de terechtzitting waar zijn zaak is
behandeld, de conclusie niet ter beoordeling aan de rechter heeft voorgelegd. (Art.
385, eerste lid, W.I.B. [1992].)
1338
11 september 2000
55. - Voorziening voor het hofvan beroep- Handtekening- Naamloze vennootschappen - Vertegenwoordiging - Bevoegd persoon.
Inzake inkomstenbelastingen wordt de voorziening voor het hof van beroep
ingesteld bij wege van een verzoekschrift dat in persoonlijke naam of door een
advocaat is opgemaakt; wanneer het om een naamloze vennootschap gaat, moet het

-
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in persoonlijke naam opgemaakte verzoekschrift, om aan die vereisten te beantwoorden, naar gelang van het geval ondertekend worden door een of meer personen
waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, in zoverre kan worden aangenomen
dat het geschil onder dat bestuur ressorteert. (Art. 378, eerste lid, W.I.B. [1992]; artt.
54, tweede en vierde lid, en 63 Vennootschappenwet.)
1529
9 oktober 2000
56. - Voorziening voor het hof van beroep - Termijn - Vertrekpunt- Beslissing
van de directeur der belastingen- Kennisgeving aan de belastingschuldige - Begrip.
Art. 379 W.I.B. (1992), v66r de opheffing ervan bij wet 15 maart 1999, bepaalde niet
dat de ter post aangetekende brief waarin de beslissing van de directeur van de
belastingen aan de belastingschuldige ter kennis werd gebracht, tegen ontvangstbewijs aan de geadresseerde moest worden afgegeven. (Artt. 375, derde lid, en 379
W.I.B. [1992].)
1532
9 oktober 2000

VOORZIENING IN CASSATIE
57. - Voorziening in cassatie - Cassatiemiddel - Vereiste venneldingen Geschonden wetsbepalingen - Afzonderlijke grieuen.
Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, verschillende
grieven aanvoert maar niet voor elk van die grieven afzonderlijk aanwijst welke
wetsbepalingen geschonden zijn. (Art. 388, eerste lid, W.I.B.[1992].)
31 januari 2000
257
58. - Voorziening in cassatie - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Geen
discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden Arbitragehof- Prejudiciele vraag.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehofis opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de
rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet
aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hofvan Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 278 tot 292 W.I.B.
[1964]; artt. 377 tot 391 W.IB. [1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
28 februari 2000
491

59. - Voorziening in cassatie - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Nietdiscriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden Arbitragehof- Prejudiciele vraag.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 2(/,
§ 1, 3, Bijzondere Wet Arbitragehofwordt opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op
de rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet
aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hofvan Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 278 tot 292 W.I.B.
(1964); artt. 377 tot 391 W.I.B. (1992); art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
26juni2000
1199
60. - Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Algemeen.
De artt. 861 en 867 Ger.W. houden geen verband met de voorwaarden van
ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen, en dus ook niet van het cassatieberoep
inzake inkomstenbelastingen. (Art. 388 W.I.B. (1992).)
29juni2000
1224
61. - Voorziening in cassatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid - Arbitragehof- Prejudicieel geschil.
Het Hof van Cassatie moet het Arbitragehof een prejudiciele vraag stellen
betreffende de schending door de wetgeving betreffende het cassatieberoep inzake
inkomstenbelastingen, van de in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof,
bedoelde grondwetsbepalingen, zelfs als eiser in cassatie niet verduidelijkt hoe hij
t.g.v. de door hem aangevoerde rechtsonzekerheid verschillend wordt behandeld, wat
een aantasting vormt van de grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de
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Belgen voor de wet en van de non-discriminatie in het genot van de hun toegekende
rechten en vrijheden. (Artt. 26, § 1, 3°, en§ 2, Bijzondere WetArbitragehof; art. 34 en
97, negende lid, wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
29juni2000
1224
62. - Voorziening in cassatie - Openbaar ministerie - Grand van nietontvankelijkheid - Kennisgeving.
Art. 1097 Ger.W. is niet van toepassing inzake inkomstenbelastingen. (Art. 1097
Ger.W.)
9 oktober 2000
1538
63. - Voorziening in cassatie - Cassatiemiddelen - Vereiste vermeldingen Algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht- Gebrek aan
opgave van de geschonden verdragsregels - Ontvankelijkheid van het middel.
Niet ontvankelijk is het middel dat alleen vermeldt dat een algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht zou zijn miskend maar niet
aangeeft welke verdragsregels zouden geschonden zijn. (Art. 388, lid 1, W.I.B. 1992).
1700
3 november 2000

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
64. - Rechten, Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist- Kennisgeving
door de ontvanger aan de notaris - Geen betaling voor het faillietverklarend vonnis
- Gevolg.
De kennisgeving bedoeld in art. 434 W.I.B. 1992 geldt als beslag onder derden in
handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder
zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige : die maatregel heeft
echter niet tot gevolg dat de bedragen waarop derdenbeslag is gelegd, uit het
vermogen van de belastingschuldige zijn verdwenen en definitief aan de schatkist
zijn toebedeeld : zij blijven derhalve onderworpen aan een samenloop met andere
schuldeisers van de belastingschuldige. Hieruit volgt dat, als de notaris het bedrag
aan de ontvanger niet heeft betaald v66r het faillietverklarend vonnis, hij in beginsel
op grond van de bedoelde kennisgeving alleen, hiertoe niet meer kan overgaan nadat
dit vonnis is gewezen. (Art. 434 W.I.B. 1992.)
842
4 mei 2000
65. - Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Wettelijke
hypotheek - Gebrek aan inschrijving - Faillissement - Gevolg.
Is naar recht verantwoord het arrest dat oordeelt dat de schatkist, die voor het
faillissement zijn hypotheek had kunnen inschrijven maar die kans liet liggen, geen
hypothecaire schuldeiser was en geen rechten als separatist kon laten gelden. (Artt.
425-426 W.I.B. 1992.)
842
4 mei 2000
66. - Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Invordering
van de be lasting- Tijdens het huwelijk verkregen inkomsten- Inkohiering op naam
van een van de echtgenoten - Inkohiering na overschrijving der echtscheiding Invordering ten laste van de andere echtgenoot.
Voor zover de belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen
inkomsten kan de belasting worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot
dan degene op wiens naam de belasting is vastgesteld : hiertoe doet niet ter zake dat
de inkohiering voor tijdens het huwelijk verkregen inkomsten gedaan wordt nadat de
echtscheiding is overgeschreven. (Art. 295, § 1, W.I.B.; thans art. 394, § 1, W.I.B.
1992.)
15 september 2000
1379
67. - Rechten. Tenuitvoerlegging en voorrechten van de Schatkist - Vervreemding of hypothecaire aanwending van een onroerend goed - Verwittiging door de
notaris van de ontvanger der belastingen - Kennisgeving door de ontvanger van
belastingen en bijbehoren - Motivering van het bericht van kennisgeving.
De kennisgeving van het bedrag van de belastingen en bijbehoren die aanleiding
kunnen geven tot inschrijving van een wettelijke hypotheek van de Schatkist op de
goederen die het voorwerp van de akte zijn, die door de ontvanger der belastingen bij
een ter post aangetekende brief wordt gedaan a an de notaris die hem bij toepassing
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van art. 433 W.I.B. 1992 verwittigt dat hij gevorderd is een akte op te maken die de
vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed tot voorwerp
heeft, moet beschouwd worden als een loutere executiehandeling die voortvloeit uit
de uitvoerbare titel; zij is derhalve niet onderworpen aan de motiveringsplicht van
art. 1 wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. (Art. 434 W.I.B. 1992.)
10 november 2000
1770

INTERNATIONALE VEDRAGEN
68. - Internationale verdragen- Dubbelbelastingverdrag tussen Belgie en Nederland - Voorkoming van dubbele belasting op dividenden - Stelsel van verrekening
van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting - Bevoegdheid van de
Belgische wetgever.
Krachtens het dubbelbelastingverdrag tussen Belgie en Nederland wordt dubbele
belasting met betrekking tot dividenden vermeden door verrekening van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting waarin door de Belgische wetgeving is
voorzien, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving (art. 24,
§ 2, Overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen Belgie en Nederland tot het vermijden
van dubbele belasting); ingevolge deze bepaling heeft de Belgische wetgever de
bevoegdheid behouden om het stelsel van verrekening dat bestond bij het sluiten van
het Verdrag aan te passen of te wijzigen.
16 juni 2000
1139
69. - Internationale verdragen - Dubbele belasting - Verdrag tussen Belgie en
Luxemburg- Artikel 15, § 1 - Dienstbetrekking- Begrip.
Art. 15, § 1, van het Verdrag van 17 september 1970 tussen Belgie en Luxemburg
tot vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend
te Luxemburg en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972, doet de uitoefening
van de dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat niet afhangen
van een blijvende fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens de
uitoefening van zijn bedrijvigheid. (Art. 15, § 1, Verdrag van 17 sept. 1970 tussen
Belgie en Luxemburg.)
1714
6 november 2000

ALLERLEI
70. - Allerlei - Eindvonnis - Begrip - Algemene bekendheid - Onderzoek in
strafzaken - Regel volgens welke de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst Hof van beroep -Arrest - Eindbeslissing.
Wanneer het hofvan beroep in een zaak van inkomstenbelastingen beslist dat het
wegens de algemene bekendheid van het feit dat een strafrechterlijk onderzoek is
ingesteld naar valsheden die begaan zijn naar aanleiding van het sluiten van
overeenkomsten, de uitspraak dient te verdagen en de toezending van het dossier
aan de bevoegde procureur-generaal dient te bevelen, opdat laatstgenoemde zou
handelen als naar recht, oefent het door die beslissing zijn rechtsmacht volledig uit
over de vraag betreffende de toepassing van de regel volgens welke de strafVervolging
de burgerlijke zaak schorst en is die beslissing dus geen eindbeslissing. (Artt. 2 en 19
Ger.W.)
31 januari 2000
261

INTERESTEN
GERECHTELIJKE INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
COMPENSATOIRE INTERESTEN
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GERECHTELIJKE INTERESTEN
Gerechtelijke interesten- Invorderbaarheid- Arbeidsongeval- Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Rente Invorderbaarheid - Betwisting in rechte.
De interesten op de rente, bedoeld in art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, zijn niet invorderbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt
op de maand waarin de dagvaarding is uitgebracht; zij zijn invorderbaar vanaf de
eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de rente invorderbaar
wordt en, in geval van betwisting in rechte, is de rente niet invorderbaar zolang de
rechter de vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar
geworden beslissing. (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18 december 2000
2013
1. -

MORATOIRE INTERESTEN
2. - Moratoire interesten - Voorwaarden - Inkomstenbelastingen - Roerende
voorheffing - Terugbetaling.
De roerende voorhe:ffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn is
ingekohierd, maar die het bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een fout die
het heeft begaan, is een belasting in de zin van art. 308, eerste lid, W.I.B. (1964); de
terugbetaling van die voorhe:ffing leidt tot het toekennen van moratoriuminterest.
(Artt. 266, 303, eerste lid, en 308, eerste lid, W.I.B; [1964]; artt. 365, 412, eerste lid,
en 418, eerste lid, W.I.B. [1992].)
113
17 januari 2000
3. - Moratoire interesten - Verbintenissen die alleen betrekking hebben op het
betalen van een bepaalde geldsom - Uitvoering - Vertraging - Schadevergoeding
wegens vertraging - Aanvang - Voorwaarden.
Behalve ingeval de wet de interest van rechtswege doet lopen, begint volgens art.
1153 B.W. de moratoire interest niet te lopen dan op voorwaarde, ten eerste, dat de
schuld eisbaar is en, ten tweede, dat er een aanmaning tot betaling is. (Artt. 1153
B.W.)
27 maart 2000
652
4. - Moratoire interesten- Aanmaning tot betaling- Bestaan van een schuldNiet opeisbare schuld - Aanmaning die is geschied v66r de opeisbaarheid - Gevolg.
Hoewel, behalve ingeval de wet de interest van rechtswege doet lopen, het recht op
moratoire interest een aanmaning tot betaling onderstelt, verbiedt geen enkele
wetsbepaling daarentegen dat die aanmaning geschiedt voor de opeisbaarheid van de
schuld waarvan het bestaan niet wordt betwist; wanneer de aanmaning tot betaling
evenwel geschiedt voordat de schuld opeisbaar is geworden, sorteert zij pas effect
vanaf dat ogenblik. (Art. 1153 B.W.)
27 maart 2000
652
5. - Moratoire interesten- Werkloosheid- Werkloosheidsuitkering- Vordering
in rechte - Bestaan van een schuld - Niet ope is bare schuld - Vordering in rechte
ingesteld v66r de opeisbaarheid van de schuld - Gevolg.
Wanneer de rechtsvordering tot toekenning van werkloosheidsuitkeringen wordt
ingesteld voordat die uitkeringen opeisbaar worden, omdat de vereiste stukken pas
na het instellen van de rechtsvordering en niet binnen de bij de reglementering
voorgeschreven termijn volledig zijn toegekomen bij het gewestelijk werkloosheidsbureau, kan die vordering in rechte, wat de op de uitkeringen verschuldigde
moratoire interest betreft, slechts effect sorteren vanaf de dag waarop voornoemde
stukken, behoorlijk en volledig ingevuld, bij het gewestelijk werkloosheidsbureau
zijn toegekomen. (Art. 1153 B.W.; artt. 93, §§ 2 en 4, tweede lid, M.B. 4 juni 1964.)
652
27 maart 2000
6. - Moratoire interesten- Inkomstenbelastingen- Belasting van niet-inwoners
- Roerende voorheffing - Terugbetaling - Schuldenaar.
Wanneer de roerende voorhe:ffing betreffende dividenden die aan niet-inwoners zijn
toegekend, ten dele onverschuldigd betaald is, veroordeelt de rechter wettig de
Belgische Staat om, ingevolge art. 308 W.I.B. (1964) moratoire interest te betalen,
berekend op aan het aan de schuldenaar terug te betalen bedrag; de omstandigheid
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aileen dat die bedragen op vordering van de schuldenaar van die voorheffing aan hem
worden terugbetaald, en niet aan de belastingplichtige die aan de belasting van
niet-inwoners is onderworpen, wijzigt hun karakter van belasting niet. (Art. 308,
eerste lid, W.I.B. [1964]; art. 418, eerste lid, W.I.B. [1992].)
10 april 2000
748

7. - Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Roerende voorheffing- Laattijdige aanslag- Terugbetaling- Gelijkheid van de Belgen
voor de wet- Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten
en vrijheden - Arbitragehof- Prejudicieel geschil.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie een middel een in art. 26, § 1, 3, Bijzondere Wet
Arbitragehof bedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in
de bijzondere wet omschreven grondwettelijke bepalingen, door de wetgeving op het
niet toekennen van moratoire interest aan de betrokken belastingplichtige wanneer
de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de gezamenlijke ten laste van
die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn
verstreken was, moet het Hof, in de regel, hetArbitragehofverzoeken over die vraag
uitspraak te doen. (Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. [1964]; art. 419, eerste lid, 2°, W.I.B.
[1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10 april 2000
750
8. - Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Roerende voorheffing - Laattijdige aanslag - Terugbetaling.
Wanneer de roerende voorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald moet worden, vermag de rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van
moratoire interest. (Art. 308 W.I.B. [1964]; art. 418 W.I.B. [1992].)
10 april 2000
750
9. - Moratoire interesten- Inkomstenbelastingen- Be lasting van niet-inwoners
- Bedrijfsvoorheffing - Laattijdige aanslag - Terugbetaling.
Wanneer de bedrijfsvoorheffing we gens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald
moet worden, vermag de rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van
moratoire interest. (Art 308 W.I.B. [1964]; art. 418 W.I.B. [1992].)
10 april 2000
754
10. - Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen - Bedrijfsvoorheffing Verrekenbaarheid met belastingen - Onmogelijkheid- Inhouding door de StaatGevolg.
Het hofvan beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale
beslissing, en vaststelt dat de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, wegens
laattijdigheid van de aanslag, niet meer verrekend konden worden en de Staat de
bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de onverschuldigde betaling, rente toekennen. (Artt. 1376 en 1378 B.W.)
15 september 2000
1371

11. - Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen - Terugbetaling van belastingen - Moratoire interest.
In geval van terugbetaling van belastingen, wordt geen moratoriuminterest
toegekend wanneer hij geen 200 BEF per maand bedraagt. (Art. 419, tweede lid,
W.I.B. 1992.)
1593
13 oktober 2000
12. - Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen - Roerende voorheffing Inkohiering - Teruggave.
De roerende voorheffing die niet binnen de voorgeschreven termijn is gestort,
wordt ingekohierd en verwerft het karakter van een belasting; de terugbetaling van
het bedrag dat bij niet-betaling van de roerende voorheffing werd ingekohierd en
moet terugbetaald worden, kan rente opleveren. (Art. 308, eerste lid, W.I.B., thans
art. 418, eerste lid, W.I.B. 1992.)
1951
8 december 2000
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COMPENSATOIRE INTERESTEN
13. - Compensatoire interesten - Onteigening ten algemenen nutte - Vergoeding
- Wederbelegging - Wachtinterest - Begrip.
De wachtintrest strekt tot vergoeding van het verlies aan opbrengst van de
onteigeningsvergoeding zolang zij niet weder is belegd en moet dus in de regel enkel
worden berekend op de waarden die gewoonlijk inkomsten opbrengen.
297
3 februari 2000
14. - Compensatoire interesten- Ogenblik van het vonnis- Vaststaande schade
die in haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling - Bijkomende schade - Volledig herstel.
De regel dat de rechter de schade moet ramen op het ogenblik van de uitspraak,
verbiedt hem evenwel niet het hoofdbedrag van de forfaitaire vergoeding tot herstel
van die schade te berekenen op het ogenblik waarop de schade reeds vaststaand was
en in haar geheel kon worden geraamd en bijgevolg tot herstel aanleiding kon geven,
alsook compensatoire interest op dat bedrag toe te kennen als herstel van de
bijkomende schade wegens het uitstel van betaling van het hoofdbedrag; die
schadevergoeding, die aldus is samengesteld uit een hoofdbedrag en compensatoire
interest, herstelt de schade op het ogenblik van de uitspraak in haar geheel. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1346
15. - Compensatoire interesten - Materiele en morele schade - Blijuende
arbeidsongeschiktheid- Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd
- Consolidatiedatum - Forfaitaire schadeuergoeding.
Hoewel de uit een blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende materiele en
morele schade zich geleidelijk voordoet, kan zij hersteld worden vanaf de dag van de
consolidatie, mits zij vaststaand is en in haar geheel geraamd kan worden, en kan de
rechter de schadeverwekker veroordelen om, vanaf diezelfde datum, compensatoire
interest op de forfaitaire herstelvergoeding te betalen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1346
16. - Compensatoire interesten - Begrip.
De compensatoire interest vormt een aanvullende vergoeding tot herstel van de
schade die uit de vertraging in de vergoeding is ontstaan; hij heeft betrekking op de
omvang van de schade en vormt een geheel met het toegekende hoofdbedrag. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1353
17. - Compensatoire interesten - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Materiele
en morele schade - Vaststaande schade die kan worden geraamd - Forfaitaire
vergoeding - Consolidatiedatum.
De rechter die beslist dat de materiele en morele schade t.g.v. de blijvende
arbeidsongeschiktheid van de getroffene vaststaand was en in haar geheel kon
worden geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum kon worden hersteld,
kan hem, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, compensatoire interest
vanaf die datum toekennen op de totaliteit van de forfaitaire vergoeding, teneinde
hem volledig te vergoeden voor die schade en tevens het uitstel van betaling van de
herstelvergoeding te vergoeden. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1353
18. - Compensatoire interesten - Blijvende arbeidsongeschiktheid- Esthetische
schade - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire
vergoeding - Raming ex aequo et bono - Consolidatiedatum.
De rechter kan, zonder de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, met het oog op de
volledige vergoeding van de esthetische schade van de getroffene, de schadeverwekker veroordelen om hem vanaf de datum van het ongeval op de totaliteit van
de vergoeding compensatoire interest als bijkomende vergoeding te betalen, wanneer
hij oordeelt dat die ex aequo et bono geraamde schade vaststaand was en in haar
geheel kon worden geraamd, en, bijgevolg, op die datum kon worden hersteld,
ondanks het blijvend karakter ervan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 september 2000
1353
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19. - Compensatoire interesten - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Mettertijd
geleden schade - Vaststaande en in zijn geheel te ramen schade - Forfaitaire
vergoeding - Consolidatiedatum.
De schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid kan, ofschoon hij mettertijd
geleden wordt, op forfaitaire wijze worden vergoed vanaf de consolidatiedatum, mits
die schade vaststaat en in zijn geheel kan worden geraamd, en de rechter kan aan de
getroffene compensatoire interest toekennen met ingang van die dag. (Art. 1382
B.W.)
5 oktober 2000
1512
20. - Compensatoire interesten - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Morele
schade - Vaststaande schade die kan worden geraamd - Forfaitaire vergoeding Consolidatiedatum.
De rechter die oordeelt dat de morele schade t.g.v. de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer een vaststaande schade was die in haar geheel kon worden
geraamd, en, bijgevolg, vanaf de consolidatiedatum kon worden hersteld, kan, zonder
de artt. 1382 en 1383 B.W. te schenden, aan het slachtoffer, met het oog op het
volledig herstel van die schade enter compensatie van de uitgestelde betaling van de
vergoeding, met ingang van die datum compensatoire interest toekennen op het
volledige, forfaitair vastgestelde, bedrag. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
11 oktober 2000
1550

INTERNATIONALE VERDRAGEN
1. - Algemeen - Uitleggingsregels - Schending - Ontvankelijk middel.
De schending van de uitleggingsregel van verdragen geeft aileen aanleiding tot
cassatie als daardoor het uit te leggen verdrag zelf wordt geschonden. (Art. 31
Verdrag van Wenen van 23 mei 1969.)
30 maart 2000
681
2. - C.M.R.- Verdrag - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Beperking -

Opzet - Met opzet gelijkgestelde schuld.
Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit dat de Belgische rechter zou oordelen dat een
niet opzettelijke fout aan de vervoerder het recht ontneemt zich te beroepen op een
beperking van zijn aansprakelijkheid. (Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag.)
681
30 maart 2000
3. - Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Internatio-

naal Tribunaal voor Ruanda- Verzoek tot onttrekking van de zaak aan de nationale
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure - Opdracht van het Hof- Controle Draagwijdte.
Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een feit
dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal, na de betrokkene te hebben gehoord en nate hebben nagegaan dat er geen
dwaling in de persoon bestaat, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht
waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt; die controle houdt geen beoordeling in
van de aan de betrokkene ten laste gelegde feiten, waarvoor het Hofniet bevoegd is.
(Artt. 2, 4, 5 en 6 wet 22 maart 1996; artt. 1 tot 8 Statuut Internationaal Tribunaal
voor Ruanda; art. 9 [iii] Rechtsplegings- en Bewijsvoeringsreglement.)
12 april 2000
786
4. - Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer - Artikel 36b -

Consulaire bijstand - Verbinding en contact met onderdanen van de zendstaat Aangehouden vreemdeling- Inkennisstelling van zijn rechten- Verplichting van de
verblijfstaat - Verzuim - Uitlevering - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel - Recht van verdediging - Toepassing.
Het enkele feit dat een buitenlandse onderdaan, die ingevolge een verzoek tot
uitlevering in Belgie aangehouden is, door de Belgische overheid niet in kennis is
gesteld van zijn rechten bepaald bij artikel 36b van het Verdrag van 24 april 1963
inzake consulair verkeer, levert geen miskenning op van het recht van verdediging
tijdens de procedure van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding dat
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door een buitenlandse overheid tegen hem is uitgevaardigd, aangezien de verplichtingen bepaald in deze verdragsbepaling enkel tot doel hebben de consulaire
werkzaamheden te vergemakkelijken, maar vreemd zijn aan de regelmatigheid van
het buitenlands bevel tot aanhouding. (Art. 36b Verdrag van 24 april 1963 inzake
consulair verkeer; art. 3 Uitleveringswet.)
1090
13 juni 2000

J
JAARLIJKSE VAKANTIE
1. - Jeugdige werknemers - Aanvullend vakantiegeld - Eerste indiensttreding
- Vertrekpunt.
Voor de toekenning van het aanvullend vakantiegeld voor de jeugdige bedienden
mag de periode van eerste tewerkstelling reeds v66r het einde van de studies of
leertijd aanvangen. (Art. 5 Vakantiewet; art. 50, eerste lid, K.B. 30 maart 1967.)
1293
4 september 2000
2. - Werknemers - Toepassingssfeer - Rijk - Personeel - Arbeidsovereenkomst.
De regeling betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers geldt niet voor
personen die door de Staat krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst genomen
worden. (Art. 9, § 2, K.B. 28 nov. 1969; art. 1 K.B. 30 jan. 1979.)
1727
6 november 2000

JACHT
Spoorwegberm - Aangelande eigenaar- Wildschade.
Artikel3 Jachtwet verplicht de aangelande eigenaar niet te jagen op de aan zijn
eigendom palende spoorwegberm, noch, als hij zijn jachtrecht niet uitoefent, de
overvloed van konijnen erin te voorkomen. (Art. 3 Jachtwet.)
15 juni 2000
1107

JEUGDBESCHERMING
1. - Als wanbedrijf omschreven feit - Rechtspleging- Toepasselijke bepalingen.
De wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken zijn, in de
regel, van toepassing op de rechtspleging m.b.t. de minderjarigen die voor de
jeugdrechtbank wegens een als misdrijf omschreven feit vervolgd worden. (Art. 36,
4°, en 62 wet 8 april1965.)
19 januari 2000
138
2. - Gerechtelijke bescherming - Jeugdrechtbank - Beslissing tot uit handen
geven - Vervolgingen - Gewoon rechtscollege - Feitelijke gegevens - Bevoegdheid.
Het naar gemeen recht bevoegde rechtscollege dat kennisneemt van vervolgingen
t.a.v. een persoon jegens wie een beslissing van de jeugdrechtbank tot uit handen
geven is genomen, mag rekening houden met feitelijke gegevens die dagtekenen van
v66r de zestiende verjaardag van de betrokkene; alleen de stukken betre:ffende de
persoonlijkheid van de minderjarige en het milieu waarin hij leeft, mogen niet
gebruikt worden in het kader van de strafvervolgingen. (Art. 55 Jeugdbeschermingswet.)
506
1 maart 2000
3. - Jeugdrechter- Dwangmaatregelen- Wraking- Grand- Rechter die van
het geschil heeft kennisgenomen - Geschil - Begrip.
De jeugdrechter dient rekening te houden met de nieuwe gegevens en met de
evolutie van de toestand van het kind, van zijn gezin of van zijn gezinsleden, zodat
niet kan worden overwogen dat hij, bij de uitspraak over een vordering tot
hernieuwing van een dwangmaatregel die hij reeds eerder had genomen, van
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hetzelfde geschil kennisneemt in de zin van art. S2S, so, Ger.W. (Art. S2S, so, Ger.W.;
artt. 10 en 3S, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991.)
11 juli 2000
1270
4. - Voorlopige maatregelen - Beschikking van de jeugdrechter - Hoger beroep
van de minderjarige - Bevoegdheden van de jeugdrechter in hager beroep.
Wanneer de jeugdrechter in hager beroep kennisneemt van het enige hager beroep
van de minderjarige tegen een voorlopige bewaringsmaatregel die de eerste rechter
met toepassing van art. 53 J eugdbeschermingswet j egens hem heeft genom en in het
kader van een op grand van art. 36.4 o van die wet ingeleide procedure, en die
beschikking vernietigt, m.n. op grand dat de duur van de voorlopige bewaringsmaatregel in het huis van arrest niet was vermeld, kan hij zelf de in de artt. 52 en 53
van die wet bedoelde bewaringsmaatregelen nemen. (Artt. 36, 4°, 52, 53 en 59, eerste
lid, Jeugdbeschermingswet.)
13 september 2000
1361
5. - Ouders van een minderjarige - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid Betekening aan het O.M.
Het cassatieberoep dat een van de ouders van een minderjarige heeft ingesteld
tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep, is niet ontvankelijk,
wanneer niet blijkt dat het aan het O.M. is betekend. (Art. 41S Sv.)
27 september 2000
1441
6. - Minderjarige in gevaar- Maatregel- Cassatieberoep van de minderjarige
-Kosten.
Het Hof dat het cassatieberoep verwerpt dat de minderjarige heeft ingesteld tegen
het arrest van de jeugdkamer van het hofvan beroep, die jegens hem een maatregel
heeft uitgesproken met toepassing van art. 36, 2°, Jeugdbeschermingswet, laat de
kosten van dat cassatieberoep ten laste van de Staat. (Artt. 49 en 50 Sw.; artt. 61 en
62 Jeugdbeschermingswet.)
27 september 2000
1441
7. - Vlaamse Gemeenschap- Bijzondere jeugdbijstand- Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare pedagogische maatregelen - Hoger beroep - Arrest Eindbeslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Een door de jeugdrechter in hager beroep op tegenspraak gewezen arrest dat,
zonder een onderzoek te bevelen en zonder de uitspraak over welk punt dan ook aan
te houden, t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugdbijstand, onder bepaalde voorwaarden, beveelt, is een eindbeslissing die onmiddellijk
vatbaar is voor cassatieberoep. (Art. 416 Sv.; artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr.Vl. 27 juni
19S5, gecoiirdineerd bij Besl.Vl.Ex. 4 april 1990.)
4 oktober 2000
1501
8. - Vlaamse Gemeenschap- Bijzonderejeugdbijstand- Problematische opvoedingssituatie - Afdwingbare pedagogische maatregelen - Hoger beroep - Arrest Gerechtskosten.
De jeugdrechter die, op het hager beroep van een ouder van een minderjarige tegen
de beslissing van de jeugdrechter die t.a.v. laatstgenoemde voorlopige bewaringsmaatregelen beveelt, in hoger beroep geen enkel bijkomend onderzoek beveelt en
t.a.v. de minderjarige een voorlopige maatregel van bijzondere jeugdbijstand, onder
bepaalde voorwaarden, beveelt, moet over de kosten van het hager beroep uitspraak
doen, als hij de uitspraak over geen enkel ander punt aanhoudt. (Artt. 162, 195 en
211 Sv.; artt. 62 en 63bis Jeugdbeschermingswet; artt. 22, 23, 24, 26 en 27 Decr.Vl.
27 juni 19S5, gecoiirdineerd bij Besl.Vl.Ex. 4 april 1990.)
4 oktober 2000
1501
9. - Vlaamse Gemeenschap- Bijzondere jeugdbijstand- Problematische opvoedingssituatie - Maatregelen - Geoorloofde maatregel.
In problematische opvoedingssituaties kan de jeugdrechtbank slechts een van de
in het decreet opgesomde afdwingbare pedagogische maatregelen nemen, zelfs als zij
een dergelijke maatregel bij wege van voorlopige maatregel beveelt; de bijkomende
voorwaarden die a an de minderj arigen worden opgelegd en de aan de genom en
maatregel verbonden verplichtingen die opgelegd worden aan de personen die over
hen het ouderlijk gezag uitoefenen of hen onder hun bewaring hebben, kunnen aileen
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de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de bevolen maatregel nader bepalen.
(Artt. 22, eerste lid, 23, § 1, 24 en 26, § 1, Decr.Vl. 27 juni 1985, gecoi:irdineerd bij
Besl.Vl.Ex. 4 april1990.)
4 oktober 2000
1501
10. - Maatregel - Strafrechter - Motivering van de straf - Vermelding Gevolg.
De strafrechter kan de aard van de uitgesproken straf en de strafmaat met redenen
omkleden door in een veroordelend vonnis melding te maken van het bestaan van een
maatregel die dejeugdrechtbank t.a.v. de beklaagde heeft genomen op grond van art.
36, 4°, Jeugdbeschermingswet. (Art. 195, tweede lid, Sv.; artt. 36, 4°, en 63
J eugdbeschermingswet.)
1561
11 oktober 2000
11. - Voorlopige maatregelen - Nieuwe maatregel - Voorziening van de ouders
van de minderjarige - Geen bestaansreden.
De voorziening van de ouders van een minderjarige tegen de beslissing van de
jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging van de beschikking van de jeugdrechter
die t.a.v. die minderjarige een voorlopige maatregel van bewaring treft, is niet
ontvankelijk wanneer de jeugdrechter, op het ogenblik dat het Hof uitspraak moet
doen over de voorziening, een nieuwe maatregel t.a.v. die minderjarige treft. (Art. 39,
Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991.)
1873
29 november 2000

K
KIND
Afstamming van vaderszijde komt vast te staan na afstamming van moederszijdeNaamsverandering - Ouderlijke verklaring - Termijn - Aanvangsdatum.
De in art. 335, § 3, 3e lid, B.W. bepaalde termijn van een jaar waarbinnen de
verklaring kan worden gedaan dat het kind de naam van de vader zal dragen, gaat
in de dag volgend op de in art. 319bis, laatste lid, B.W. bepaalde inschrijving van het
vonnis van homologatie in de rand van de akte van erkenning.
10 februari 2000
374

KOOP
1. - Voorlopige koopakte - Eigendomsovergang - Opschortende voorwaarde Gevolg.
Ofschoon een opschortende voorwaarde het bestaan van de overeenkomst, zoals
een koopovereenkomst, niet aantast, heeft zij de opschorting van de uitvoering van
de daaruit voortvloeiende verbintenis tot gevolg, zodat degene die het recht heeft de
uitvoering van de voorwaardelijke verbintenis te eisen, het eraan verbonden recht
niet kan uitoefenen zolang de voorwaarde niet is vervuld. (Artt. 1181, 1589 B.W.)
21 januari 2000
166
2. - Alleenverkoop - Voor onbepaalde tijd verleende concessie - Minimum
opzeggingstermijn bedongen v66r de beeindiging van het contract - Geldigheid.
Wanneer partijen in een alleenverkoopovereenkomst van onbepaalde duur een
minimum-opzeggingstermijn bedingen voor het geval een der partijen de overeenkomst beeindigt, moeten de redelijke opzeggingstermijn of de billijke vergoeding
bedoeld in art. 2 Alleenverkoopwet uiteindelijk bij de opzegging van het contract door
de partijen dan wel door de rechter worden bepaald; hiermee is niet onverenigbaar
het beding waarbij, v66r de beeindiging van het contract waarbij de concessie is
verleend, een minimum-opzeggingstermijn wordt bedongen. (Artt. 2 en 6 Alleenverkoopwet.)
27 oktober 2000
1675
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KORTGEDING
1. - Bevoegdheid van de rechter in kart geding - Motivering.
De rechter in kart geding, die vaststelt dat de zaak urgent is en oordeelt dat voor
de eiser in kart geding onmiddellijke schade dreigt indien een bepaalde bewarende
maatregel niet wordt genomen, is niet verplicht nader in te gaan op het verweer van
degene tegen wie de maatregel wordt gevraagd en dat gebaseerd is op het materiele
recht. (Art. 149 G.W.)
4 februari 2000
300
2. - Bevoegdheid- Administratieve handeling- Burgerlijke subjectieve rechten
- Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
De aan de Raad van State toegekende bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement
van een administratieve overheid houdt geen beperking in van de bevoegdheid van
de voorzitter in kart geding om bij voorraad uitspraak te doen betre:ffende burgerlijke
subjectieve rechten. (Artt. 144 Gw., 17, § 1, Wet Raad van State.)
5 mei 2000
853
3. - Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd- Hoger beroep van
de verweerder - Devolutieve kracht van het hager beroep - Ogenschijnlijke rechten
- Urgentie.
Wanneer een verweerder in kort geding hager beroep instelt tegen een voorlopige
maatregel die hem werd opgelegd, moet de appelrechter over de gevorderde en
toegekende maatregel geen uitspraak doen op grand van de ogenschijnlijke rechten
van de partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op grand van het
spoedeisend karakter van de zaak. (Artt. 584 en 1068 Ger.W.)
9juni2000
1067

L
LANDBOUW
1. - Uitgesteld loon - Opvordering - Termijn - Aard - Gevolg.
De termijn binnen dewelke de vordering tot uitgesteld loon inzake land- en
tuinbouw moet worden ingesteld door de erfgerechtigde v66r het einde van de
vere:ffening van de nalatenschap of van de gemeenschap, is een vervaltermijn die de
toepassing van de algemene verjaringstermijn van 30 jaar uitsluit. (Art. 4, § 1, eerste
en tweede lid, wet 28 dec. 1967 betre:ffende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw,
zoals van kracht v66r de wetswijziging van 12 aug. 1985.)
1415
21 september 2000
2. - Accijns op minerale alien - Vrijstelling van accijns - Tractoren voor de
exploitatie van landbouwbedrijven - Gebruik voor landbouwwerkzaamheden.
Nude aard van de werkzaamheid en niet de aard van het voertuig bepalend is voor
het genieten van vrijstelling van accijns op minerale alien, genieten de tractoren
gebruikt bij de exploitatie van landbouwbedrijven alleen van deze vrijstelling
wanneer zij gebruikt worden voor landbouwwerkzaamheden. (Artt. 13, § 2, en 14
K.B. 29 dec. 1992 betre:ffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie
en 20, 4°, en 30 M.B. 28 dec. 1993 betre:ffende het accijnsstelsel van minerale olie.)
1473
3 oktober 2000

LASTER EN EERROOF
Lasterlijke telastleggingen - Voor de rechtbanken gesproken woorden of aan de
rechtbanken overlegde geschriften - Verband met de zaak of met de partijen Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.

-

167-

De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze of lasterlijke, beledigende of
eerrovende telastleggingen die vervat zijn in voor de rechtbank gesproken woorden of
aan de rechtbank overlegde geschriften, verband houden met de zaak of met de
partijen. (Art. 452 Sw.)
31 mei 2000
1019

LASTGEVING
Belastingzaken - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Volmacht Inhoud.
Mits hij de bewijskracht van de akte niet miskent, oordeelt de rechter op
onaantastbare wijze in feite of een gegeven volmacht een uitdrukkelijke last ten
aanzien van bepaalde handelingen inhoudt, en meer bepaald of deze de machtiging
inhield om in naam van de lastgever een akkoord met het bestuur aan te gaan over
zijn belastbare inkomsten voor de betrokken aanslagjaren. (Art. 1988 B.W.)
20 januari 2000
156

LEVENSONDERHOUD
1. - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst
- Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Nietigheid - Overschrijving
van de echtscheiding - Gevolgen.
Wanneer de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is, volgt uit de
aard van dat instituut dat de nietigheid van een beding omtrent een uitkering tot
levensonderhoud de echtscheiding zelf niet kan aantasten. (Artt. 1288, aanhef en 4 o,
en 1304 Ger.W.)
16 juni 2000
1119
2. - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst
- Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Bedrog - Vernietiging Voorwaarde - Overschrijving van de echtscheiding.
Dat de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is, staat er niet aan
in de weg dat een beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud vernietigd wordt
op grond van bedrog. (Artt. 1288, aanhef en 4°, en 1304 Ger.W.)
16 juni 2000
1119
3. - Uitkeringen tot levensonderhoud - Periodieke betalingen - Termijn van
verjaring.
De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf
jaren zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naargelang deze onderhoudsverplichting voorvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing.
(Art. 2277, tweede en vijfde lid, B.W.)
8 december 2000
194 7

LOON
ALGEMEEN
BESCHERMING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Voordelen - Aandelen - Toekenning - Vennootschapwerkgever- Ten laste van werkgever- Gevolg.
Sociale-zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd door de vennootschap-werkgever op
de toekenning om niet van aandelen aan werknemers door middel van incorporatie

-168van beschikbare reserves tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal. (Art. 14,
§§ 1 en 2, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; artt. 33bis, § 1, en 70 Vennootschappenwet.)
19 juni 2000
1149
2. - Algemeen - Begrip - Omvang.
Loon is de tegenprestatie van arbeid die ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verricht; het is onverenigbaar met het wezen van de arbeidsovereenkomst en met het begrip loon, te bedingen dat geen recht op loon bestaat in zoverre
het gaat om voordelen die worden toegekend als tegenprestatie voor ter uitvoering
van een arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. (Art. 20, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
1389
18 september 2000

BESCHERMING
3. - Bescherming- Werknemer- Overdracht van loon- Procedure - Bekrachtiging - Verzet - Gecedeerde schuldenaar - Werkgever niet in geding- Vrederechter - Bevoegdheid - Draagwijdte.
De vrederechter dient, zonder de grenzen van art. 31 Loonbeschermingswet te
overschrijden, in laatste aanleg uitspraak te doen over alle voor hem opgeworpen
betwistingen betreffende de vorm en de grond van de overdracht en van de
schuldvordering; hij moet uitspraak doen ook al is de werkgever, gecedeerde
schuldenaar, niet in de zaak betrokken. (Art. 31, Wet Bescherming Loon.)
804
17 april 2000
4. - Bescherming - Aanmoedigingspremie - Aard - Gevolg.
De aanmoedigingspremies, die aan de werknemers worden toegekend wegens ter
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, zijn loon en kunnen niet
beschouwd worden als een gift of een andere liberaliteit.
18 september 2000
1389
5. - Bescherming - Aanmoedigingspremie - Arbeidsovereenkomst - BedingVoorbehoud voor de toekomst.
Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de toekenning van
een aanmoedigingspremie of soortgelijke voordelen tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst voor de werkgever geen verplichting inhoudt zulke voordelen
ook in de toekomst toe te kennen en de werknemer derhalve daarop geen verworven
recht voor de toekomst kan doen gelden; zulk voorbehoud omtrent de toekenning van
zulke voordelen kan aileen betrekking hebben op de toekenning of de omvang ervan
in de toekomst en heeft niet tot gevolg dat de aanmoedigingspremies die de
werkgever werkelijk reeds aan de werknemer heeft betaald, geen loon zijn.
1389
18 september 2000
6. - Bescherming - Loonoverdracht - Borgtocht - Ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de schuldenaar - Gevolgen.
De ontbinding van de hoofdovereenkomst ten nadele van de schuldenaar heeft
geenszins de ontbinding van de borgtocht en, derhalve, van de ermee verbonden
loonoverdracht tot gevolg, daar de verbintenissen van de borg precies strekken tot
vrijwaring tegen de eventuele wanprestatie van de hoofdschuldenaar. (Artt. 1134,
1135, 1184 en 2036 B.W.)
12 oktober 2000
1585

ALLERLEI
7. - Allerlei- Uitgesteld loon in land- en tuinbouw- Opvordering- TermijnAard - Gevolg.
De termijn binnen dewelke de vordering tot uitgesteld loon inzake land- en
tuinbouw moet worden ingesteld door de erfgerechtigde v66r het einde van de
vereffening van de nalatenschap of van de gemeenschap, is een vervaltermijn die de
toepassing van de algemene verjaringstermijn van 30 jaar uitsluit. (Art. 4, § 1, eerste
en tweede lid, wet 28 dec. 1967 betreffende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw,
zoals van kracht v66r de wetswijziging van 12 aug. 1985.)
1415
21 september 2000
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LUCHTVAART
Luchtmacht- Varend personeel- Militair pensioen- Werknemers- PensioenRustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan.
Voor de vaststelling van de in voormeld art. 10bis, eerste en tweede lid, Pensioenwet Werknemers beoogde breuken worden de tijdvakken die dubbel geteld worden in
de regeling voor het varend personeel van de luchtvaart, vervat in de artt. 4, derde
lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923,
beschouwd als dubbele en niet als enkelvoudige tijdvakken. (Art. 2, § 2, a, K.B. 14
okt. 1983; art. 10bis, eerste, tweede en vijfde lid, 3°, Pensioenwet Werknemers; artt.
4, derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11
aug. 1923.)
401
14 februari 2000

M
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
1. - Maatschappelijke dienstverlening - Voorwaarden - Algemeen.
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverleing, welke tot doel heeft
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid; de aanspraak bestaat los van vergissingen, onwetendheid,
nalatigheid of fout van de aanvrager. (Art. 1 O.C.M.W.-wet.)
49
10 januari 2000
2. - Maatschappelijke dienstverlening- Bestaansmiddelen - Bedrieglijk onvermogen - Gevolg.
Het O.C.M.W. dient geen steun te verlenen aan diegene die zich met bedrieglijk
opzet van al zijn bestaansmiddelen ontdoet ten einde aanspraak te kunnen maken op
de maatschappelijke dienstverlening. (Art. 1 O.C.M.W.-wet.)
49
10 januari 2000
3. - Taken - Algemene taak - Maatschappelijke hulp - Financiele hulp Toekenning - Voorwaarden - Tewerkstelling.
Het O.C.M.W. kan de toekenning van financiele maatschappelijke hulp koppelen
aan de voorwaarde dat de persoon bewijst bereid te zijn om te werken, tenzij dat
onmogelijk blijkt te zijn om gezondheidsredenen of om redenen van billijkheid. (Art.
60, § 3, tweede lid, O.C.M.W.-wet; art. 6, § 1, wet 7 aug. 1974.)
498
28 februari 2000
4. - Administratieve rechtshandeling - Maatschappelijke dienstverlening Kosten- Verhaal- Onderhoudsplichtigen van begunstigde- Afwijking- Billijkheidsredenen - Rechtbank - Bevoegdheid
Het behoort niet aan de Rechterlijke Macht te oordelen of het O.C.M.W. om
redenen van billijkheid, die bij individuele beslissing worden vermeld, kan afzien van
het verhaal op onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag
waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp, nu deze onderhoudsplichtigen
geen subjectiefrecht hebben te worden vrijgesteld van hun wettelijke verplichting te
betalen. (Artt. 98 en 100bis, § 2, O.C.M.W.-wet.)
17 april 2000
806
5. - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening Vreemdelingen - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Termijn om het
grondgebied te verlaten - Overmacht.
De beperking van de maatschappelijke dienstverlening tot maximum een maand
als bepaald in art. 57, § 2, derde en vierde lid, O.C.M.W.-wet geldt alleen voor de
vreemdelingen die weigeren gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te
verlaten, maar niet voor degenen die om redenen, onafhankelijk van hun wil,
verhinderd zijn om naar hun land van herkomst terug te keren; ten aanzien van
laatstgenoemden blijft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden
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tot maatschappelijke dienstverlening tot het ogenblik waarop zij in staat zijn het
grondgebied effectiefte verlaten. (Art. 57,§ 2, derde en vierde lid, O.C.M.W.-wet.)
18 december 2000
2009

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
RECHTERLIJKE MACHT
SCHEID lNG DER MACHTEN

UITVOERENDE MACHT
1. - Uitvoerende Macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering Afdoende motivering - Begrip.
Met afdoende motivering van de bestuurhandeling wordt bedoeld dat de beslissing
voldoende door de motivering moet worden gedragen. (Art. 3, tweede lid, wet 29 juli
1991 Motivering Bestuurshandeling.)
3 februari 2000
288
2. - Uitvoerende Macht- Openbaarheid van bestuur- InkomstenbelastingenAanslagprocedure - Bezwaren.
De directeur van de belastingen die uitspraak doet over een bezwaar van een
belastingplichtige is geen administratieve overheid in de zin van de wet op de
openbaarheid van bestuur. (Artt. 366, 367 en 374 W.I.B. [1992]; artt. 1, 4 en 5 wet 11
april 1994.)
1640
23 oktober 2000
3. - Uitvoerende Macht - Bestuurshandeling - Begrip - Sociale zekerheid Werknemers - Werkgeuer - Bijdrage - Wijzigingsbericht.
Een bericht tot wijziging van de sociale-zekerheidsbijdrage, waarvan aan de
werkgever kennis is gegeven, is geen bestuurshandeling in de zin van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. (Art.
22 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; art. 1 wet 29 juli 1991.)
2023
18 december 2000

RECHTERLIJKE MACHT
4. - Rechterlijke Macht - Arbeidsrechtbank - Administratieve beslissing Werkloosheid - Uitkering - Vaststelling - Berekeningsbasis - Referteperiode Toetsing - Omvang.
De arbeidsrechtbank, die kennisneemt van een geschil nopens de beslissing van de
werkloosheidsdirecteur bij het bepalen van het normaal gemiddelde loon en van de
cijfercode voor de werkloosheidsuitkering, oefent een toetsing uit met volle rechtsmacht op deze beslissing. (Art. 580, 2°, Ger.W.; art. 119 Werkloosheidsbesluit 1991;
art. 65, § 1, M.B. 26 nov. 1991.)
188
24 januari 2000
5. - Rechterlijke Macht - Bestuurshandeling - Uitdrukkelijke motivering Afdoende motivering - Toetsing- Rechterlijke Macht- Grenzen.
Het staat aan de feitenrechter te oordelen of motivering van de bestuurshandeling
afdoende is; daarbij mag hij evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht
van de overheid niet schenden. (Art. 3, tweede lid, wet 29 juli 1991 Motivering
Bestuurshandeling .)
3 februari 2000
288
6. - Rechterlijke Macht - Arbeidsrechtbank - Bestuurlijke beslissing - Werkloosheid- Plaatselijke bevoegdheid- Geschil- Nietiguerklaring- BevoegdheidDraagwijdte.
Wanneer de arbeidsrechtbank de bestuurlijke beslissing nietig verklaart wegens
de plaatselijke onbevoegdheid van de directeur van het werkloosheidsbureau, verliest zij de bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing in overeenstemming is
met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en om uitspraak te doen over
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de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien. (Art. 7, § 11, besluitwet 28
dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
13 maart 2000
569
7. - Rechterlijke Macht - Administratieve rechtshandeling - O.C.M. W. Maatschappelijke dienstverlening -Kosten - Verhaal - Onderhoudsplichtigen van
begunstigde - Afwijking - Billijkheidsredenen - Bevoegdheid.
Ret behoort niet aan de Rechterlijke Macht te oordelen of het O.C.M.W. om
redenen van billijkheid, die bij individuele beslissing worden vermeld, kan afzien van
het verhaal op onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag
waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp, nu deze onderhoudsplichtigen
geen subjectiefrecht hebben te worden vrijgesteld van hun wettelijke verplichting te
betalen. (Artt. 98 en 100bis, § 2, O.C.M.W.-wet.)
17 april 2000
806
8. - Rechterlijke Macht - Stedenbouw - Vordering tot herstel van plaats in de
vorige staat - Beoordeling door de rechter - Grenzen.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om, bij een stedenbouwkundig misdrijf, de
vordering van de afgevaardigde ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige
staat op haar externe en interne wettigheid te onderzoeken en na te gaan of zij in
overeenstemming is met de wet of op machtsoverschrijding of -afurending berust,
maar het staat niet aan de rechter de opportuniteit van een dergelijke vordering te
beoordelen. (Art. 67, § 1, besl. Waalse Gewestexecutieve 14 mei 1984; art. 155, § 2,
W.W.R.O.S.P.)
6 september 2000
1307
9. - Rechterlijke Macht- Bevoegdheid- Geschil over subjectiefrecht- Sociale
en fiscale voordelen - Artikel 144 Gw. - Draagwijdte.
De instelling die belast is met het toepassen van de wetten en verordeningen
bedoeld in artikel580, 2°, Ger.W. wordt in de kosten veroordeeld als het geschil een
vordering tot het afleveren van een medisch attest met betrekking tot de graad van
invaliditeit van een partij tot voorwerp heeft, zoals vereist om sociale en fiscale
voordelen te verkrijgen als vrijstelling van radio- en T.V.-taks en vrijstelling van
taksen op autovoertuigen (BTW, verkeer en inschrijving); een dergelijke vordering
heeft een subjectief recht tot voorwerp waarvan de beslechting tot de bevoegdheid
van de rechtbanken behoort. (Artt. 144 Gw.; art. 1017, eerste en tweede lid, Ger.W.)
24 november 2000
1843
10. - Rechterlijke Macht- Bevoegdheid - Grondwet (1994) - Artikel 144.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde
vorderingen, die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke door een
regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij wier
uitvoering de eiser belang heeft. (Artt. 144 en 145 SWb. 1994.)
2088
22 december 2000

11. - Rechterlijke Macht- Bevoegdheid- Grondwet (1994)- Artikel145.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde
vorderingen, die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke door een
regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij wier
uitvoering de eiser belang heeft. (Artt. 144 en 145 S.Wb. 1994.)
2088
22 december 2000

SCHEIDING DER MACHTEN
12. - Scheiding der machten- Bestuurshandeling- Uitdrukkelijke motivering
- Afdoende motivering - Toetsing - Rechterlijke Macht - Grenzen.
Ret staat aan de feitenrechter te oordelen of motivering van de bestuurshandeling
afdoende is; daarbij mag hij evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht
van de overheid niet schenden. (Art. 3, tweede lid, wet 29 juli 1991 Motivering
Bestuurshandeling.)
3 februari 2000
288
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MAKELAAR
Vastgoedmakelaar - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Uitvoerende
kamer - Beraadslaging- Vereiste aanwezigheden.
Een uitvoerende kamer van een beroepsinstituut dat voor dienstverlenende
intellectuele beroepen is opgericht, kan slechts op geldige wijze beraadslagen indien
ten minste de voorzitter of de ondervoorzitter, twee werkende of plaatsvervangende
leden en de rechtskundige bijzitter of diens plaatsvervanger aanwezig zijn. (Art. 7,
§ 1, en 44 K.B. 27 nov. 1985; art. 779 Ger.W.)
1876
30 november 2000

MERKEN
BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET
EUROPEES RECHT

BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX-MERKENWET
1. - Benelux-Overeenkomst. Benelux-Merkenwet- Benelux-Merkenwet- Onderscheidend vermogen - Waarneming door het publiek.
Het merk is een teken dat dient om de producten van een onderneming te
onderscheiden, wat impliceert dat het teken zich ertoe moet lenen om als zodanig
door het publiek waargenomen en herkend te worden. (Artt. 1 en 13, A.l.b, BeneluxMerkenwet.)
M~ilWOO

~

2. - Benelux-Overeenkomst. Benelux-Merkenwet - Begrip - Teken - Kleur Bescherming - Voorwaarden.
Om als merk te worden beschermd, moet een teken geschikt zijn om een merk te
vormen en een onderscheidend vermogen hebben; een kleur kan onder die beide
voorwaarden als merk fungeren. (Art. 1, eerste lid, B.M.W.)
2097
22 december 2000

EUROPEES RECHT
3. - Europees recht - Belang aan vrijhouding - Begrip.
Het belang aan vrijhouding van een teken is kennelijk vreemd aan de vraag of een
teken een voldoende onderscheidend vermogen heeft. (Art. 3.1, c, Richtlijn 89/104/EG
van 21 december 1988 van de Raad der Europese Gemeenschappen betreffende de
aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten.)
22 december 2000
2097

MILIEURECHT
Afvalstoffen- Begrip.
Krachtens art. 3, a, decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen
wordt onder afvalstoffen verstaan elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich
wil ontdoen, zich ontdoet ofzich moet ontdoen krachtens dit decreet ofkrachtens op
grand van dit decreet vastgestelde bepalingen; met stof of voorwerp wordt bedoeld
deze die de houder niet wettelijk als grondstof of als product kan aanwenden of niet
wettelijk als dusdanig wil aanwenden, waarbij het wettelijk karakter van de
aanwending moet worden getoetst aan elke wet, uitvoeringsbesluit of krachtens
zulke wet ofbesluit verleende vergunning die ze toelaat, verbiedt of aan voorwaarden
onderwerpt. (Art. 3, a, decreet 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen.)
1956
12 december 2000

-
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MILITAIR
1. - Desertie - Officier in werkelijke dienst - Beslissingen van de militaire
overheid- Militair gerechtshof- Grondwet 1994- Artikel 159- SchendingVoorwaarden.
Ret Militair Gerechtshof schendt art.159 Gw. niet, wanneer het beslist dat een
wegens insubordinatie en desertie vervolgde militair, volgens de beslissingen van de
militaire overheid, een officier in werkelijke dienst is, als die beslissingen, op het
tijdstip van de feiten, niet zijn vernietigd, opgeheven of opgeschort, en de beklaagde
zich niet met feitelijkheden hiertegen vermag te verzetten door het recht in eigen
handen te nemen. (Art. 159 Gw.)
1020
31 mei 2000
2. - Insubordinatie - Begrip - Aanzetting.
Ret arrest verantwoordt zijn beslissing om een militair wegens insubordinatie te
veroordelen naar recht, wanneer het vaststelt dat het feit dat de superieur van de
beklaagde geen uniform droeg toen hij die beklaagde, die ervan verdacht werd
desertie te hebben gepleegd, beval onmiddellijk naar zijn eenheid terug te keren,
aangezien het bevel hem in aanwezigheid van de miltaire auditeur was gegeven en
de beklaagde er bijgevolg niet aan kon twijfelen dat die superieur zijn meerdere was;
het arrest kon uit die vaststelling wettig afieiden dat er geen sprake was van
aanzetting tot het plegen van het misdrijf. (Art. 28 Mil.Sw.)
1020
31 mei 2000

MINDERVALIDEN
1. - Tegemoetkomingen - Minister - Beslissing - Nieuwe beslissing - Voorwaarden - Nieuw feit - Nieuw bewijselement - Draagwijdte.
De minister kan alleen zijn beslissing inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten intrekken en een nieuwe beslissing nemen, als het nieuwe feit of bewijselement
de rechten van de gehandicapte zou hebben bei:nvloed indien hij hiervan op het
ogenblik van zijn beslissing weet had gehad. (Art. 582, 1°, Ger.W.; art. 19, eerste lid,
wet 27 feb. 1987; art. 18, 2°, wet 11 april1995; art. 35ter, 2°, K.B. 5 maart 1990.)
29juni2000
1233
2. - Tegemoetkomingen- Geschil-Arbeidsrechtbank- Bevoegdheid- Draagwijdte.
Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, die toegekend worden op aanvraag bij en beslissing van de
minister, kunnen de arbeidsgerechten kennis nemen van aanspraken gegrond op
feiten die zich na de beslissing hebben voorgedaan zoals een wijziging van de
gezondheidstoestand van de mindervalide. (Art. 582, 1 o, Ger. W., art. 8, 1 o, en 19 wet
27 feb. 1987 betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
30 oktober 2000
1686

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
1. - Voltooiing van het misdrijf- Tijdstip.
Het misdrijf "misbruik van vertrouwen" is voltrokken op het ogenblik dat degene
aan wie roerende zaken werden toevertrouwd onder de verplichting om ze terug te
geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, niet meer in de
mogelijkheid verkeert ze terug te geven of ze tot die overeengekomen bestemming te
gebruiken of aan te wenden.
1 maart 2000
504
2. - Lasthebber - Materieel bestanddeel van het misdrijf
De bestuurder van een vereniging zonder winstoogmerk die de hem toevertrouwde
verenigingsbezittingen verduistert of verspilt, pleegt het misdrijf "misbruik van
vertrouwen". (Art. 491 Sw.)
504
1 maart 2000
3. - Materieel bestanddeel- Verduistering ofverspilling- Begrip- Financiele
steun verleend binnen een groep van ondernemingen.

-174Steun die een verzekeringsonderneming, op geoorloofde wijze, aan een verwante
vennootschap verleent aan de hand van gelden die haar toebehoren, in het belang
van de groep waartoe beide vennootschappen behoren, is geen verduistering of
verspilling, d.i. het materieel bestanddeel van het misdrijfmisbruik van vertrouwen.
(Art. 491 Sw.)
829
3 mei 2000
4. - Materieel bestanddeel - Niet bewezen feiten - Moreel bestanddeel Vaststelling - Verplichting van de rechter.
Wanneer de rechter wettig heeft kunnen beslissen dat de telastegging misbruik
van vertouwen niet bewezen is, dient hij, bij gebrek aan het materieel bestanddeel
van voornoemd misdrijf, daarenboven geen uitspraak te doen over het moreel
bestanddeel dat in hoofde van de dader ervan is vereist, m.n. de bedoeling om zich de
hem toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus
als eigenaar over te beschikken. (Art. 491 Sw.)
829
3 mei 2000

5. - Bestanddelen - Geschriften - Begrip.
De roerende goederen waarop het misbruik van vertrouwen betrekking kan
hebben, zijn die welke op beperkende wijze worden opgesomd in art. 491 Sw.; die
bepaling is, in de regel, weliswaar niet van toepassing op geschriften die noch een
verplichting noch een schuldbevrijding bevatten, maar ze bestraft wel de verduistering ervan wanneer die geschriften een goed vertegenwoordigen of een vermogensrechtelijke waarde hebben. (Art. 491 Sw.)
1870
29 november 2000
6. - Bestanddelen - Verandering van het bezit - Begrip.
Ret misdrijf misbruik van vertrouwen vereist, aan de zijde van de dader, een
onrechtmatige verandering van het ter bede onder zich hebben in een bezit animo
domini. (Art. 491 Sw.)
1870
29 november 2000

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
TOEREKENBAARHEID

N atuurlijke personen
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Algemeen
Rechtvaardiging
Verschoning
DEELNEMING
ALLERLEI

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
1. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Moreel bestanddeel - Overtreden van de wet 28 mei 1956 op het verhandelen van
springstoffen.
De in art. 1 en 5 van de wet van 28 mei 1956 omschreven handelingen moeten om
strafbaar te zijn wegens hun aard wetens en willens worden uitgevoerd. Zij mogen
niet het gevolg zijn van onachtzaamheid. (Artt. 1 en 5, Wet 28 mei 1956 betre:ffende
ontplofbare sto:ffen.)
11 april 2000
775
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2. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Collectief misdrijf- Moree! bestanddeel - Begrip.
De eenheid van opzet waardoor het collectief misdrijf gekenmerkt wordt, kan
worden afgezonderd van het moreel bestanddeel dat eigen is aan elk van de
samengevoegde misdrijven. (Art. 65 Sw.)
15 november 2000
1799

3. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Eenheid van opzet - Motivering.
Bij gebrek aan conclusies die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet
aanvoeren, dient de bodemrechter zijn beslissing, dat de bij hem aanhangig gemaakte
feiten en die welke reeds door een eindbeslissing zijn berecht, niet uit hetzelfde opzet
voortvloeien, niet met bijzondere redenen te omkleden. (Art. 65, tweede lid, Sw.)
22 november 2000
1819

4. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Moree! bestanddeel - Valsheid in geschrifte - Bedrieglijk opzet - Bedoeling Invloed.
De bedoeling waarmee men een valsheid in geschrifte pleegt of van een valse akte
of een vals stuk gebruik maakt, heeft geen invloed op het voor deze misdrijven
vereiste opzet, zodat een onderzoeksgerecht, wanneer het een verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst wegens een bepaalde valsheid of gebruik, deze
verwijzing niet kan beperken tot een bepaalde bedoeling van de dader en de
rechtbank dan ook geadieerd is van het feit, wat ook de bedoeling van de dader is.
(Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw.)
5 december 2000
1912

5. - Algemeen. begrip. Materieel en moreel standdeel. Eenheid van opzet Materieel en moreel bestanddeel - Bedrieglijk onvermogen - Begrip.
Bedrieglijk onvermogen wordt gepleegd door zijn vermogenstoestand zo in te
richten dat wat men bezit, feitelijk of juridisch, onttrokken wordt aan gedwongen
tenuitvoerlegging vanwege zijn schuldeisers. (Art. 490bis Sw.)
5 december 2000
1912
6. - Algemeen. begrip. ·Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Materieel bestanddeel - Bedrieglijk onvermogen - Opeenvolging in de tijd van de
elementen die het materieel bestanddeel vormen - Toepassing.
Het misdrijfvan bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voorwaarden
die samen het materieel bestanddeel vormen, verenigd zijn, namelijk het bewerken
van zijn onvermogen door de schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan
zijn verplichtingen, waarbij het onverschillig is welke van beide materiele bestanddelen het andere in tijd voorafging. (Art. 490bis Sw.)
5 december 2000
1912

7. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Eenheid van opzet - Verscheidene feiten - Opeenvolgende en voortgezette uitvoering
van een zelfde misdadig opzet - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens
eerdere feiten - Nieuwe feiten gepleegd na de periode waarop de veroordeling
betrekking had en v66r het in kracht van gewijsde gaan ervan - Strafbaarheid.
De omstandigheid dat het veroordelend vonnis wegens verscheidene in een
bepaalde periode gepleegde misdrijven, die door de strafrechter als een feit worden
beschouwd, slechts op een latere datum in kracht van gewijsde gaat, heeft niet tot
gevolg dat de nieuwe misdrijven die worden gepleegd na de periode waarover het
vonnis heeft geoordeeld en v66r de datum van in kracht van gewijsde gaan ervan,
begrepen zijn onder de misdrijven waarop de veroordeling betrekking heeft; de dader
van nieuwe misdrijven die samen met de reeds beoordeelde misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering kunnen zijn van een zelfde misdadig opzet, is
strafbaar volgens de regeling van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek. (Art. 65,
tweede lid, Sw.)
19 december 2000
2035
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'IDEREKENBAARHEID
NATUURLIJKE PERSONEN

8. - Toerekenbaarheid- Natuurlijke personen- Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon - Misdrijf uit onachtzaamheid - Minst zware {out Strafuitsluitingsgrond- Toepassing verbonden aan strafbaarheid van rechtspersoon
- Gevolg.
Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke
als een rechtspersoon gepleegd misdrijfvoor wie van hen heiden de minst zware fout
heeft begaan voor zover het misdrijf door de natuurlijke persoon uit onachtzaamheid
gepleegd is, blijkt uit de omstandigheid dat de wet de strafuitsluitingsgrond verbindt
aan de strafbaarheid van de rechtspersoon; dat de nieuwe wetsbepaling onbetwistbaar niet het oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk zou zijn op de
onder de oude wet gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden worden gepleegd. (Art. 5, eerste en tweede lid, Sw.)
1485
3 oktober 2000

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
9. - Gepleegd in het buitenland- Personen verbonden aan een onderdeel van het
Zeger - Personen gemachtigd om een troepenkorps te volgen - Belgische militaire
rechtscolleges - Bevoegdheid- Grondwet (1994) - Artikelen 10 en 11 - Schending.
Art. 10bis V.T.Sv. schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de
personen die in welke hoedanigheid ook verbonden zijn aan een onderdeel van het
leger dat zich op buitenlands grondgebied bevindt, of die gemachtigd zijn om een
troepenkorps dat van dit leger deel uitmaakt, te volgen, en die enig misdrijf hebben
gepleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie kunnen worden
vervolgd; ook art. 19, tweede lid, Mil. Sv., schendt de art. 10 en 11 Gw. niet, in zoverre
het bepaalt dat de voormelde personen, buiten de tijd van oorlog, geoordeeld worden
door de militaire rechtscolleges voor alle door hen in het buitenlands gebied
gepleegde misdrijven. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 10bis, V.T.Sv.; art. 19, tweede lid,
Mil.Sv.)
135
19 januari 2000

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
ALGEMEEN

10. - Rechtvaardiging en verschoning - Algemeen - Strafuitsluitingsgrond
ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op misdrijven onder oude wet gepleegd.
De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die
welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast,
is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde
misdrijven, wat kan blijken onder meer uit het stelsel van de wet. (Art. 2, tweede lid,
Sw.)
3 oktober 2000
1485
RECHTVAARDIGING

11. - Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaardiging - Onoverwinnelijke
dwaling - Beoordeling door de feitenrechter.
De rechter in strafzaken stelt onaantastbaar in feite vast dat een door een
beklaagde aangevoerd feit of omstandigheid zijn verweer dat hij handelde ingevolge
onoverwinnelijke dwaling, aannemelijk maakt.
25 januari 2000
199
VERSCHONING

12. - Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Opzettelijk doden Uitlokking - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Aanneming van de

-
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gronden van de schriftelijke vorderingen van de procureur des Konings - Verzachtende omstandigheden - Draagwijdte.
Wanneer de procureur des Konings de verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank gevorderd heeft wegens een verschoonde poging tot doodslag,
bedoelt de raadkamer, die de gronden van de vordering aanneemt, "met inbegrip van
de daarin vermelde verzachtende omstandigheden", hiermee kennelijk de door het
O.M. aangevoerde verschoningsgrond van uitlokking.
593
15 maart 2000

DEELNEMING
13. - Deelneming - Voorafgaande daad - Strafbaarheid - Voorwaarde.
Een daad van deelneming die de uitvoering van het hoofdmisdrijf voorafgaat,
ontleent haar strafbaar karakter aan en door de verwezenlijking van het hoofdmisdrijf. (Artt. 66 en 67 Sw.)
18 januari 2000
132
14. - Deelneming - Essentiele hulp - Vorm.
De vooraf verleende toezegging om mee te werken aan een misdrijf kan een
essentiele hulp voor het plegen van dit misdrijf opleveren. (Art. 66 Sw.)
18 januari 2000
132

ALLERLEI
15. - Allerlei - Aanzetting- Insubordinatie - Begrip.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing om een militair wegens insubordinatie te
veroordelen naar recht, wanneer het vaststelt dat het feit dat de superieur van de
beklaagde geen uniform droeg toen hij die beklaagde, die ervan verdacht werd
desertie te hebben gepleegd, beval onmiddellijk naar zijn eenheid terug te keren,
aangezien het bevel hem in aanwezigheid van de miltaire auditeur was gegeven en
de beklaagde er bijgevolg niet aan kon twijfelen dat die superieur zijn meerdere was;
het arrest kon uit die vaststelling wettig afleiden dat er geen sprake was van
aanzetting tot het plegen van het misdrijf. (Art. 28 Mil.Sw.)
1020
31 mei 2000
16. - Allerlei - Wegverkeer - Plaats van vaststelling - Lokalisatie van het
misdrijf
lnzake verkeersovertredingen belet niets de strafrechter ook bewijswaarde te
hechten aan feitelijke gegevens die door de verbalisanten niet persoonlijk werden
vastgesteld, om hieruit het misdrijf op een andere plaats dan de plaats van de
vaststelling te lokaliseren. (Art. 62 Wegverkeerswet.)
6juni2000
1044
17. - Allerlei- Discriminatie- Racisme en xenofobie- Begrip.
Uit de vermelding aileen dat het uiterlijk van de beklaagde overeenkomt met de
informatie verstrekt door een niet gei:dentificeerde getuige, die erop gewezen heeft
dat de daders Maghrebijnen waren, kan niet worden afgeleid dat het arrest dat de
beklaagde veroordeelt, art. 1 Racismewet schendt. (Art. 1 Racismewet.)
1217
28 juni 2000
18. - Allerlei - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
De Belgische strafgerechten zijn bevoegd om een misdrijf te bestraffen waarvan
een van de constitutieve bestanddelen op het Belgisch grondgebied heeft plaatsgegrepen. (Art. 3 Sw.)
14 november 2000
1785
19. - Allerlei - Oplichting - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid
- Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
lnzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats van de
bedrieglijke handelingen of van de materiele buitenbezitstelling van de benadeelde
de bevoegdheid van de Belgische strafrechter. (Artt. 3 en 496 Sw.)
14 november 2000
1785

-178-

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)
1. - Rechtsvordering - Voorwaarden.
De wet verplicht de eigenaar of belanghebbende, die een rechtsvordering tot
schadevergoeding instelt, niet, op straffe van verval, een voorafgaandelijk voorstel of
verzoek tot minnelijke regeling te doen. (Art. 7, wet 7 aug. 1931 op het behoud van
de monumenten en landschappen.)
3 februari 2000
294
2. - Wet 7 augustus 1931- Wet 29 maart 1962- Weerslag van de laatste wet op
de eerste - Beperking van het eigendomsrecht.
De wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen is
niet opgeheven door de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; wanneer een eigendom onder de beide
wetten valt, kunnen de rechten van de eigenaar aangetast worden door de beperkingen die volgen uit een plan van aanleg en uit een klasseringsbesluit.
18 mei 2000
932

N
NAAM
Naamsverandering - Afstamming van vaderszijde komt vast te staan na afstamming van moederszijde - Ouderlijke verklaring - Termijn - Aanuangsdatum.
De in art. 335, § 3, 3e lid, B.W. bepaalde termijn van een jaar waarbinnen de
verklaring kan worden gedaan dat het kind de naam van de vader zal dragen, gaat
in de dag volgend op de in art. 319bis, laatste lid, B.W. bepaalde inschrijving van het
vonnis van homologatie in de rand van de akte van erkenning.
10 februari 2000
374

NATIONALITEIT
Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Vreemde echtgenoot van een Belg Verklaring van nationaliteitskeuze - Vereiste van samenleven.
De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot de Belgische nationaliteit verkrijgt, kan door een overeenkomstig art. 15 wet 28 juni 1984 afgelegde en
ingewilligde verklaring de staat van Belg verkrijgen indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in Belgie samen hebben verbleven en zolang zij in Belgie
samenleven; de vereiste "zolang zij in Belgie samenleven" houdt in dat de vreemdeling en zijn Belgische echtgenoot in Belgie moeten samenleven tot aan de rechterlijke
beslissing. (Art. 16, § 2, 1o, wet 28 juni 1984.)
10 februari 2000
379

NATUURRAMP
Rechtstreekse schade - Begrip.
De kosten voor het schilderen van het gedeelte van de muren boven de lijn tot waar
het water gestegen is en voor de schade aan de muren die het gevolg is van die, als
natuurramp erkende overstroming, zijn geen rechtstreekse schade in de zin van de
wet betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen door natuurrampen. (Art. 1, § 1, wet 1 juli 1976.)
5 oktober 2000
1507

NIEUWE VORDERING
1. - Burgerlijke zaken aangevoerd feit - Begrip.

Wijziging van de vordering -

In de dagvaarding

-
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Een vordering in rechte kan worden uitgebreid of gewijzigd bij conclusie, indien de
feiten waarop die conclusie berust, dezelfde zijn als die welke in de dagvaarding
worden vermeld, ook al had de eiser daaruit toen geen gevolg afgeleid nopens de
gegrondheid van zijn vordering. (Art. 807 Ger.W.)
18 februari 2000
457

2. - Oorspronkelijke vordering strekkende tot veroordeling tot betaling van geldschuld - Tussenvordering - Pauliaanse rechtsvordering - Toelaatbaarheid.
Een pauliaanse rechtsvordering kan niet beschouwd worden als een vordering die
virtueel begrepen is in een vordering strekkende tot de veroordeling van de debiteur
tot de betaling van een geldschuld; voor het eerst in hoger beroep bij tussenvordering
ingesteld, is zij niet toelaatbaar. (Artt. 807, 1042 Ger.W., 1167 B.W.)
18 mei 2000
935

NOTARIS
Gerechtelijke verdeling - Echtscheiding - Aanvullende staat van "afrekeningvereffening" - Boedelbeschrijving - Opdracht - Aard - Draagwijdte.
De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een aanvullende
staat van "afrekening-vereffening" en een boedelbeschrijving te maken in het kader
van een gerechtelijke verdeling maakt geen onderzoeksmaatregel uit, ook al wordt de
behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot na de opstelling
van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt
niet op als een deskundige doch vervult een specifieke taak die de taak van een
deskundige overstijgt. (Art. 19, tweede lid, Ger.W.)
8 juni 2000
1063

0
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
1. - Strafzaken - Heropening van het debat.
In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze of, wegens
uitzonderlijke omstandigheden, de heropening van het debat moet worden bevolen,
onverminderd de eerbiediging van het recht van verdediging.
138
19 januari 2000
2. - Misdrijf- Rechtvaardiging - Onoverwinnelijke dwaling.
De rechter in strafzaken stelt onaantastbaar in feite vast dat een door een
beklaagde aangevoerd feit of omstandigheid zijn verweer dat hij handelde ingevolge
onoverwinnelijke dwaling, aannemelijk maakt.
25 januari 2000
199
3. - Lasterlijke telastleggingen - Voor de rechtbanken gesproken woorden of aan

de rechtbanken overlegde geschriften - Verband met de zaak of met de partijen.
De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze of lasterlijke, beledigende of
eerrovende telastleggingen die vervat zijn in voor de rechtbank gesproken woorden of
aan de rechtbank overlegde geschriften, verband houden met de zaak of met de
partijen. (Art. 452 Sw.)
31 mei 2000
1019
4. - Strafzaken - Overlegging van nieuwe stukken tijdens het beraad - Gevolg.
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar in feite of stukken die tijdens het
beraad worden overgelegd, nuttig aan het dossier van de rechtspleging zullen worden
gevoegd, en dat hiertoe het debat zal worden heropend. Ret oordeel van de rechter
over het nut van deze bijkomende stukken vooraleer deze te voegen, betreft niet het
beraad, en vereist geen tegenspraak van de partijen.
··
12 september 2000
1343

-
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ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN
Valutatermijncontract - Wettelijk onbekwaam - Curator - Bijzondere machtiging - Geen lastgeving of algemene delegatie van bevoegdheden - Geen schriftelijke
bevestiging van een bepaalde transactie- Nietigheid.
De rechter die beslist dat een bepaald door een wettelijk onbekwame persoonlijk
gesloten valutatermijncontract rechtsgeldig tot stand is gekomen, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht als hij vaststelt dat de over die onbekwame aangestelde
curator hem voorafgaandelijk een bijzondere machtiging heeft gegeven om een
onbepaald aantal valutacontracten af te sluiten zonder dat deze machtiging een
lastgeving inhoudt of een algemene delegatie van bevoegdheden, en dat de curator
met betrekking tot dat bepaald valutatermijncontract zijn schriftelijke bevestiging
heeft geweigerd. (Artt. 22 en 23, eerste lid, Sw.; Artt. 450 en 509 B.W.)
2juni2000
1028

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
VERKIEZINGEN

BESCHERMDE WERKNEMERS
1. - Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve
kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking.
Slechts de kandidaat-personeelsafgevaardigden die vermeld zijn op de definitieve
kandidatenlijst voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel
voor de raden en voor de comites, genieten van het voordeel van de ontslagbescherming. (Art. 2, §§ 1, 2 en 3 wet 19 maart 1991; 35 en 37 K.B. 12 aug. 1994 )
909
15 mei 2000
2. - Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Voorlopige kandidatuur
- Ontslag - Dringende reden - Procedure tot erkenning - Dading - Intrekking
kandidatuur.
Hoewel de in de wet van 19 maart 1991 bepaalde bescherming van de personeelsafgevaardigden van openbare orde is, staat zulks geenszins het sluiten van een
dading in de weg, waarbij de werknemer zijn kandidatuur intrekt. (Artt. 1131 en
1133 B.W.; art. 36 K.B. 12 augustus 1994; artt. 5 en 8 wet 19 maart 1991.)
909
15 mei 2000

VERKIEZINGEN
3. - Verkiezingen - Sociale verkiezingen - Wettelijke bepalingen - Aard Openbare orde.
De wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen en de
oprichting van een ondernemingsraad en het comite voor preventie en bescherming
betreffen de openbare orde. (Art. 14, § 1, tweede lid, 1", Bedrijfsorganisatiewet 20
sept. 1948, en art. 49, tweede lid, 1°, wet 4 aug. 1996, betreffende het welzijn van
werknemers bij uitvoering van het werk.)
13 november 2000
177 4
4. - Verkiezingen- Technische bedrijfseenheid- Bestaan- Criteria- Omvang.
Een technische bedrijfseenheid tussen verschillende juridische entiteiten komt in
aanmerking, wanneer de belanghebbende die een beroep doet op het vermoeden uit
de wet dat meerdere juridische entiteiten een technische bedrijfseenheid vormen, het
bewijs levert van het bestaan van een van de bepaalde economische criteria en van
slechts enkele elementen inzake de sociale samenhang tussen de verschillende
entiteiten. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948, zoals vervangen bij
art. 6, 2°, wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996, Welzijn van werknemers bij de
uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij art. 16 wet 5 maart 1999.)
1854
27 november 2000

-
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5. - Verkiezingen - Technische bedrijfseenheid - Bestaan - Wettelijk vermoeden - Bewijslast - Draagwijdte.
Het vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten werd ingeste1d ten gunste van de eiser in het geding en niet uits1uitend voor de werknemers of
de werknemersorganisaties; wanneer de werkgever ze1f een beroep doet op het
wette1ijk vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten moeten de
werknemers of de werknemersorganisaties het tegenbewijs aanbrengen om het
vermoeden te weerleggen. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948, zoa1s
vervangen bij art. 6, 2°, wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996, We1zijn van
werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij art. 16 wet 5 maart
1999.)
27 november 2000
1854
6. - Verkiezingen- Technische bedrijfseenheid- Juridische entiteiten- Wettelijk vermoeden - Bestaande organen - Werking - Nieuwe verkiezingen - Gevolg.
De rege1 dat het vermoeden uit de wet in verband met verschillende juridische
entiteiten geen weerslag mag hebben op de continui:teit, de werking en de bevoegdheidssfeer van de bestaande organen, houdt niet in dat de bestaande organen bij nieuwe
verkiezingen niet mogen worden gewijzigd. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20
sept. 1948, zoals vervangen bij art. 6, 2°, wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996,
We1zijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij art. 16
wet 5 maart 1999.)
27 november 2000
1854
7. - Verkiezingen- Technische bedrijfseenheid- Juridische entiteiten- Sociale
samenhang - Bewijs - Beoordelingsurijheid.
De rechter mag, bij het beoorde1en van het bewijs van het bestaan van elementen
die wijzen op een socia1e samenhang tussen de juridische entiteiten, rekening houden
met alle regelmatig voorgebrachte gegevens waarvan hij vaststelt dat ze dienstig
zijn. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948, zoa1s vervangen bij art. 6,
2°, wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996, Welzijn van werknemers bij de
uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij art. 16 wet 5 maart 1999.)
27 november 2000
1854

ONDERWIJS
1. - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Arbeidsovereenkomst - Einde - Tijdelijk
personeel - Ontslag - Opzegging - Met redenen omklede opzeggingstermijn Niet-inachtneming- Inrichtende macht - Vergoeding.
Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993 houdende het statuut van de
gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs stelt de met
redenen omklede opzeggingstermijn vast waarbinnen een tijdelijk aangeworven en
niet prioritair personeelslid van rechtswege kan worden ontslagen; dat artikel
bepaalt het bedrag niet van de vergoeding die de inrichtende macht verschuldigd is
wanneer zij een personeelslid ontslaat zonder de met redenen omklede termijn in
acht te nemen. (Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993.)
22 mei 2000
954
2. - Franse Gemeenschap- Hoger kunstonderwijs- Hoger muziekonderwijsKoninklijk conseruatorium - Ambt met volledige prestaties - Volledig uurroosterBegrip.
De beslissing dat het begrip ambt met volledige prestaties niet omschreven is in
het hager muziekonderwijs en dat niet wordt gepreciseerd bij welk aantal uren de
bijkomende uren kunnen worden gevoegd, is niet naar recht verantwoord aangezien
uit de toepasselijke wetgeving blijkt dat een volledig uurrooster in het hager
kunstonderwijs 12 lesuren per week telt en dat de maximum 6 bijkomende uren die
tegen 50 pet. worden betaald, die zijn welke daarbij kunnen worden gevoegd. (Artt.
77, § 1, wet 24 dec. 1976; art. 1 K.B. 8 aug. 1984.)
29juni2000
1253
3. - Franse Gemeenschap- Hoger kunstonderwijs- Hoger muziekonderwijsKoninklijk conseruatorium - Ambt met volledige prestaties - Bijkomende uren Bezoldiging - Berekening.

-
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De beslissing dat het begrip ambt met volledige prestaties niet omschreven is in
het hoger muziekonderwijs en dat niet wordt gepreciseerd bij welk aantal uren de
bijkomende uren kunnen worden gevoegd, is niet naar recht verantwoord aangezien
uit de toepasselijke wetgeving blijkt dat een volledig uurrooster in het hoger
kunstonderwijs 12lesuren per week telt en dat de maximum 6 bijkomende uren die
tegen 50 pet. worden betaald, die zijn welke daarbij kunnen worden gevoegd. (Artt.
77, § 1, wet 24 dec. 1976; art. 1 K.B. 8 aug. 1984.)
29juni2000
1253

ONDERZOEKINSTRAFZAKEN
1. - Vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek vordering - Vorm.

Aanvullende

De wet legt geen enkel bijzondere vormvereiste op, noch aan de vordering tot het
instellen van een opsporingsonderzoek, waarmee het O.M. een zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig maakt, noch de aanvullende vordering, strekkende tot
uitbreiding van de aanhangigmaking van die magistraat. (Art. 64 Sv.)
12 januari 2000
91
2. - Vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek vordering - Vorm.

Aanvullende

Gelet op het schriftelijk karakter van het gerechtelijk onderzoek, moet de aanvullende vordering, strekkende tot uitbreiding van de mate waarin de zaak bij de
onderzoeksrechter aanhangig is, net als de vordering tot opening van een gerechtelijk onderzoek, gedagtekend en ondertekend worden door een magistraat van het
O.M.; die substantiele vormvereisten beletten niet dat het O.M. de zaak door een
mondelinge vordering bij de onderzoeksrechter aanhangig maakt, op voorwaarde dat
er daarna een gedagtekend en geschreven document wordt opgemaakt dat als akte
van de voormelde vordering kan dienen. (Art. 64 Sv.)
12 januari 2000
91

3. - Vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek - Vorm - Mondelinge vordering - Schriftelijke bevestiging - Termijn.
De wet bepaalt geen enkele termijn waarbinnen het O.M. de schriftelijke akte moet
opmaken, ter bevestiging van de mondelinge vordering waarbij de zaak bij de
onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt. (Art. 64 Sv.)
12 januari 2000
91
4. - Nachtelijke huiszoeking - Niet voor het publiek toegankelijke plaats -

Persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats Wettigheid - Voorwaarden.

Verzoek of toestemming -

Wanneer een opsporing of een huiszoeking wordt verricht in een voor het publiek
niet toegankelijke plaats, op verzoek of met toestemming van de persoon die het
werkelijk genot heeft van de plaats, kan de opsporing of huiszoeking pas worden
verricht na het schriftelijk indienen van het verzoek of de toestemming. (Artt. 1,
eerste en tweede lid, 3°, en 1bis wet 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende
welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht.)
12 januari 2000
96

5. - Internationale ambtelijke opdracht- Proces-verbaal- Getuige- Spontane
verklaring - Nietigheid - Voorwaarden - Gewone inlichting.
Het proces-verbaal dat een speurder bij zijn terugkeer in Belgie heeft opgemaakt
en waarin hij de gegevens vermeldt die voor het onderzoek nuttig blijken en die hem
door een getuige spontaan zijn toevertrouwd, terwijl hij zich in het buitenland
bevond voor een ambtelijke opdracht, is niet door nietigheid aangetast, aangezien die
gegevens als gewone inlichtingen gelden.
144
19 januari 2000
6. - Beslag - Vermogensvoordelen - Secundaire vermogensvoordelen - Wettelijke voorwaarden - Bewijs - Aanwijzingen.
De procureur des Konings en de onderzoeksrechter kunnen de goederen en
waarden die in de plaats zijn gesteld van vermogensvoordelen en de inkomsten uit
deze belegde voordelen in beslag nemen zonder dat is vereist dat het bewijs wordt

-

183-

geleverd dat deze beantwoorden aan de in art. 42, 3°, Sw. bepaalde voorwaarden, nu
voldoende is dat er dienaangaande aanwijzingen bestaan. (Artt. 35, 35bis, 89, Sv. en
42, 3°, Sw.)
430
15 februari 2000
7. - Controle van het onderzoek- Kamer van inbeschuldigingstelling- Arrest
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet, hetzij over de regelmatigheid van de rechtspleging,
hetzij over een onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid die een invloed heeft op een
handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, hetzij over een grond van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering. (Art. 416, tweede lid, Sv.)
821
19 april 2000
8. - Beschikking tot verwijzing -Hoger beroep van de verdachte - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid - Controle van de rechtspleging - Nieuwe
wet - Werking in de tijd.
Het nieuwe art. 135, § 3, Sv. wordt geschonden door de kamer van inbeschuldigingstelling die, met toepassing van die bepaling, uitspraak doet, hetzij over
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die een handeling van het onderzoek
of de bewijsverkrijging aantasten, hetzij over een grond van niet-ontvankelijkheid of
van verval van de strafvordering, wanneer de beschikking tot verwijzing van de
raadkamer is gewezen v66r 2 oktober 1998, datum van inwerkingtreding van de wet
12 maart 1998. (Art. 135, § 2, Sv., wet 12 maart 1998.)
19 april 2000
821
9. - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling van inbeslagname Onderzoeksrechter - Beschikking - Afwijzing - Hoger beroep - Verwerping Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat eisers hoger beroep tegen
de beschikking van de onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot ophe:ffing van een
onderzoekshandeling van inbeslagneming heeft verworpen, ongegrond verklaart, is
geen eindbeslissing, zodat de voorziening niet ontvankelijk is. (Artt. 61quater en 416
Sv.)
30 mei 2000
1009
10. - Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling te verrichten- Taalgebruik in
gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Beschikking van de onderzoeksrechter Onontvankelijk verzoek - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling Geen onderzoek van de regelmatigheid van de procedure of van de strafvordering Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beroepen beschikking van de
onderzoeksrechter bevestigt op grond dat het verzoekschrift, neergelegd met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, Wetboek van Strafvordering,
wegens miskenning van de wet van 15 juni 1935 betreffende het taalgebruik in
gerechtszaken, onontvankelijk is, aangezien deze beslissing geen uitspraak doet over
de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld bij artikel 131, § 1, of
over de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering en aldus niet gewezen werd met toepassing van artikel
235bis, maar uitsluitend met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde
lid, en evenmin een eindbeslissing is in de zin van artikel416 van dit wetboek. (Artt.
61quinquies, 127, vierde lid, 131, § 1, 235bis en 416 Sv.)
1086
13 juni 2000
11. - Beschikking tot verwijzing- Hoger beroep van de verdachte- Kamer van
inbeschuldigingstelling - Beslissing van niet-ontvankelijkheid van het hager beroep
- Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid.
Een cassatieberoep is ontvankelijk, wanneer het door de verdachte onmiddellijk
ingesteld wordt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die, met
toepassing van art. 135 Sv., het hoger beroep van de verdachte tegen een door de
raadkamer gewezen beschikking tot correctionele verwijzing niet ontvankelijk verklaart. (Artt. 135, § 2, tweede lid, en 416, tweede lid, Sv.) (Impliciet.)
1173
21 juni 2000
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12. - Regeling van de rechtspleging - Grand van nietigheid - Beschikking tot
verwijzing -Hoger beroep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Vorig arrest van
de hamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de verdachte zich in een schriftelijke conclusie voor de raadkamer
beroept op een in art. 131, § 1, Sv. bedoelde grand van nietigheid, schendt het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling art. 135, § 2, van dat wetboek, als dat
arrest het hager beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer tot
verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank verwerpt, op grand dat de
zaak reeds is beslecht door een vorig arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarin uitspraak wordt gedaan over de voorlopige hechtenis van de verdachte, en
door een arrest van het Hof van Cassatie dat het cassatieberoep tegen die beslissing
heeft verworpen. (Art. 131, § 1, en 135, § 2, Sv.)
28juni2000
1222
13. - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Beslissing van niet-ontvankelijkheid van het hager beroep
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
De verdachte beschikt alleen over een onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hager beroep
van die verdachte tegen een beschikking tot verwijzing, in zoverre de kamer van
inbeschuldigingstelling, op dat hager beroep, uitspraak diende te doen over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die invloed hebben op hetzij een handeling
van het onderzoek, hetzij de bewijsverkrijging of die de beschikking tot verwijzing
zelf raken, of op gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafVordering.
(Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, Sv.)
22 augustus 2000
1281

14. - Regelmatigheid - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht -Middel van nietigheid - Verwerping- Draagwijdte.
Uit de omstandigheid alleen dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door
een van de partijen aangevoerd middel van nietigheid als ongegrond verwerpt, kan
niet worden afgeleid dat de appelrechters geweigerd hebben de regelmatigheid van
de rechtspleging te onderzoeken. (Art. 235bis Sv.).
6 september 2000
1312
15. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Controle van de rechtspleging Onregelmatigheid van een onderzoeksverrichting - Gevolg.
De kamer van inbeschuldigingstelling die tijdens het onderzoek van de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging een onregelmatigheid in een onderzoeksverrichting vaststelt, moet melding maken van de aan die onregelmatigheid te
verbinden sanctie. (Art. 235bis Sv.)
6 september 2000
1316

16. - Opsporingsonderzoek - Advies van een deskundige door de procureur des
Konings gevraagd - Voorwaarden.
Niets verzet zich ertegen dat de procureur des Konings in het kader van een
opsporingsonderzoek het advies vraagt aan een arts; de aldus verstrekte inlichtingen
betreffen geen eigenlijk deskundigenverslag, maar wel een verslag van een door het
openbaar ministerie buiten de gevallen bepaald door de artikelen 32 tot 46 Wetboek
van StrafVordering, aangestelde raadgever; dergelijk verslag is aan geen vormvoorschriften onderworpen en vereist geen eedaftegging. (Art. 43 Sv.)
12 september 2000
1345
17. - Huiszoeking - Opdracht van de onderzoeksrechter - Uitvoering door
officier van gerechtelijke politie - Wettige verhindering- Onderzoek door de rechter.
Wanneer de onderzoeksrechter, zelf door andere ambtsplichten verhinderd en gelet
op de spoed, opdracht heeft gegeven aan de commandant van een rijkswachtdistrict
en niet aan een met naam genoemde officier van gerechtelijke politie om een
huiszoeking te doen en wanneer die huiszoeking wordt uitgevoerd door een officier
van gerechtelijke politie die niet de commandant is van dat rijkswachtdistrict, dan
voert die officier van gerechtelijke politie de huiszoeking uit wegens wettige verhin-

dering van de
onderzoeken of
verhinderd was
19 september
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commandant zelf en geen wetsbepaling verplicht de rechter te
de commandant van het aangewezen rijkswachtdistrict wettelijk
de opdracht persoonlijk uit te voeren. (Art. 89bis Sv.)
2000
1397

18. - Afluisteren van prive-communicatie en telecommunicatie - Verlenging van
bewakingsmaatregel - Vormvoorschriften - Sanctie.
Zowel voor de verlenging als voor de vernieuwing van de bewakingsmaatregel van
afluisteren van prive-communicatie en telecommunicatie zijn de vormvoorschriften
van art. 90quater, § 1, Sv. toepasselijk, zodat de niet-vermelding van de precieze
omstandigheden die een verlenging wettigen de nietigheid van de beschikking van
verlenging met zich meebrengt. (Art. 90quinquies Sv.)
3 oktober 2000
1475
19. - Raadkamer - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Hoger beroep
van het openbaar ministerie - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek om
onderzoek van regelmatigheid van procedure door beklaagde - Verplichting voor
kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer beklaagden, in hun verweer tegen het hoger beroep van het 0 .M. tegen de
beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling hebben verzocht de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure
te onderzoeken, is die ertoe gehouden dit onderzoek te doen. (Artt. 127, 135 en 235bis,
§ 1, Sv.)
3 oktober 2000
1493

20. - Voltooiing van het onderzoek - Vordering tot regeling van de rechtspleging
- Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij- Verzoek aan de onderzoeksrechter om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten - Vervollediging van het onderzoek
- Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid.
De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de
termijn bedoeld in artikel127, vierde lid ofvijfde lid, Wetboek van Strafvordering en
de voltooiing van de eventueel door hen binnen deze termijn verzochte bijkomende
onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende onderzoekshandeling verzoeken. (Art. 127 Sv.)
14 november 2000
1792
21. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid
van de procedure - Zuivering van de procedure - Nietigverklaarde stukken Verwijdering uit het dossier - - Gevolg.
Afgezien van de regeling van artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering
betre:ffende de gevolgen van een zogenaamde zuivering ten aanzien van de feitenrechter, heeft artikel235bis, §§ 5 en 6, Wetboek van Strafvordering tot gevolg dat de
stukken, die werden nietig verklaard vooraleer de rechtspleging wordt geregeld en
als gevolg daarvan uit het dossier werden verwijderd, geen deel meer uitmaken van
het gerechtelijk onderzoek. (Art. 235bis, §§ 5 en 6, Sv.)
19 december 2000
2039

22. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid
van de procedure - Zuivering van de procedure - Nietigverklaarde stukken Verwijdering uit het dossier - Verbindend karakter - Grondslag.
Het verbindend karakter van de door de kamer van inbeschuldigingstelling
verrichte zuivering vloeit voort uit het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering,
dat een wettelijke regeling invoert die niets uitstaande heeft met het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken of met de artikelen 6, 11 en
23 Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 6, 11 en 23 Ger.W.; art. 235bis Sv.; algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.)
19 december 2000
2039
23. - Opsporing of huiszoeking - Waning - Begrip.
Onder het begrip "woning" in de zin van de artt. 15 Gw. en 87 Sv. moet de plaats
worden verstaan die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke
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verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van
zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn prive-leven. (Art.
15 gecoord. Gw. [1994]; art. 87 Sv.)
2057
20 december 2000
24. - Opsporing of huiszoeking - Tijdsvoorwaarde.
Wanneer een opsporing of huiszoeking regelmatig is verricht in een voor het
publiek niet toegankelijke plaats na vijf uur 's morgens en v66r 9 uur 's avonds, hoeft
er niet te worden nagegaan of de voorwaarden voor een opsporing ten huize of een
huiszoeking buiten die uren vervuld waren. (Art. 1 wet 7 juni 1969.)
20 december 2000
2057

ONDERZOEKSGERECHTEN
1. - Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer- Inverdenkinggestelde
-Art. 135, § 2, Sv. - Draagwijdte.
Ingevolge art. 135, § 2, Sv. kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen
tegen de volgende beschikkingen van de raadkamer :
1. beschikkingen betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als
bedoeld in artikel131, § 1, Sv., op voorwaarde dat het middel in schriftelijke conclusie
werd ingeroepen voor de raadkamer;
2. beschikkingen bedoeld in artikel 539 Sv.;
3. verwijzingsbeschikkingen bepaald in de artikelen 129 en 130 Sv. in geval van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, op voorwaarde dat het
middel in schriftelijke conclusie werd ingeroepen voor de raadkamer, behalve
wanneer ze zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer;
4. verwijzingsbeschikkingen in de mate dat zij zelf door onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden zijn aangetast;
Uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv. volgt dat de
inverdenkinggestelde aileen maar in gelijkaardige gevallen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling,
zodat hij geen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de beslissing van de
kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt dat het onderzoek volledig is, dat er
tegen de betrokkene voldoende bezwaren bestaan en die hem naar de correctionele
rechtbank verwijst. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, en 539 Sv.)
11 januari 2000
61
2. - Raadkamer - Samenstelling - Alleensprekend rechter - Misdrijven tegen
de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid - Beslissing tot internering Grondwet (1994)- Artikelen 10 en 11- Schending.
Het enige artikel, §XV, wet 25 okt. 1919 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de bevoegdheden van de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg in strafzaken worden opgedragen aan een kamer met een rechter,
inclusief de bevoegdheid om de internering te bevelen wegens een als misdaad of
wanbedrijf omschreven feit, inz. een misdrijf tegen de orde der familie en tegen de
openbare zedelijkheid. (Artt. 10 en 11 Gw.; enig art.,§ XV, wet 25 okt. 1919; art. 7 wet
1 juli 1964.)
19 januari 2000
137
3. - Vreemdelingen - Motivering - Toepasselijke wetsbepalingen.
Noch art. 62 Vreemdelingenwet, noch art. 2 wet 29 juli 1991 zijn van toepassing op
de onderzoeksgerechten. (Art. 62 Vreemdelingenwet; art. 2 wet 29 juli 1991.)
219
26 januari 2000
4. - Kamer van inbeschuldigingstelling- Artikel235bis Sv. - Onderzoek van de
regelmatigheid van de procedure - Regelmatigheid van de inbeslagname van
overtuigingsstukken door de onderzoeksrechter - Inzage van de inbeslaggenomen
stukken - Toepassing.
Geen wetsbepaling vereist dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die de
beslissing van de onderzoeksrechter om stukken in beslag te nemen beoordeelt,
steeds deze stukken zelf zou moeten inzien, zodat bijgevolg ook de partijen ze zouden
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kunnen inzien; dit zou tot gevolg hebben dat niet-dienstige maar vertrouwelijke
stukken, die ten onrechte in beslag werden genomen, steeds zouden worden bekendgemaakt. (Art. 235bis Sv.)
273
1 februari 2000
5. - Raadkamer - Opzettelijk doden - Verschoningsgrond - Uitlokking Beschikking tot verwijzing - Aanneming van de gronden van de schriftelijke
vorderingen van de procureur des Konings - Verzachtende omstandigheden Draagwijdte.
Wanneer de procureur des Konings de verwijzing van de verdachte naar de
correctionele rechtbank gevorderd heeft wegens een verschoonde paging tot doodslag,
bedoelt de raadkamer, die de gronden van de vordering aanneemt, "met inbegrip van
de daarin vermelde verzachtende omstandigheden", hiermee kennelijk de door het
O.M. aangevoerde verschoningsgrond van uitlokking.
593
15 maart 2000
6. - Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandeling - Beslissing in
hager beroep - Uitspraak alvorens recht te doen - Wraking - Artikel 828, 8°, 1,
Ger. W. - Gevolg - Herhaald verzoek.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van art.
61quinquies Sv. oordeelt over het hager beroep van een der partijen tegen de
weigeringvan de onderzoeksrechter tot het verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling is een uitspraak alvorens recht te doen in de betekenis van de uitzonderingsbepaling van art. S2S, so, 1, Ger.W.; zodat de magistraat die aan deze uitspraak heeft
medegewerkt, bij de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging
kan kennisnemen van een alsdan herhaald verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. (Art. S2S, so, 1, Ger.W. en 61quinquies en 127 Sv.)
639
21 maart 2000
Zuivering
van
nietigheidDoel.
7. De zuivering van de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van
Strafvordering, beoogt een dubbel doel : eensdeels, vermijden dat de vonnisrechter
bij de vorming van zijn overtuiging ongewild bei:nvloed wordt door zijn feitelijke
kennis van de inhoud van de nietige stukken, anderdeels, het onderzoeksgerecht
toelaten nog op een nuttig tijdstip nietige onderzoeksdaden op regelmatige wijze over
te doen of te herstellen. (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van
Strafvordering.)
2S maart 2000
667
8. - Zuivering van nietigheid- Gevolg t.a.v. de regeling van de rechtspleging.
De zuivering van de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis
Wetboek van Strafvordering komt allen die bij de regeling van de rechtspleging naar
het vonnisgerecht worden verwezen of zullen worden verwezen ten goede, zelfs al
waren ze bij de procedure van zuivering zelfniet betrokken, zodat de nietige stukken
tegen hen niet meer kunnen worden gebruikt. (Art. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis
Wetboek van Strafvordering.)
667
28 maart 2000
9. - Kamer van inbeschuldigingstelling- Zitting in de gevangenis - Artikel1 01
Ger.W.
Het artikell01 Gerechtelijk Wetboek schrijft niet voor dat de kamer van inbeschuldigingstelling zitting houdt in het hof.
704
4 april 2000
10. - Uitlevering - Exequatur van een vreemd aanhoudingsbevel - Opportuniteit van de uitlevering - Taak van het onderzoeksgerecht.
Wettig is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de door eiser
aangevoerde criteria ter beoordeling van de wettigheid van het buitenlands bevel tot
aanhouding niet de wettigheid van het bevel, maar de opportuniteit van de uitlevering betreffen en dat het oordeel daarover de regering en niet de Rechterlijke Macht
toekomt. (Art. 3 Uitleveringswet.).
704
4 april 2000
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11. - Beschikking tot verwijzing -Hoger beroep van de verdachte - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid - Controle van de rechtspleging - Nieuwe
wet - Werking in de tijd.
Het nieuwe art. 135, § 3, Sv., wordt geschonden door de kamervan inbeschuldigingstelling die, met toepassing van die bepaling, uitspraak doet, hetzij over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die een handeling van het onderzoek of de
bewijsverkrijging aantasten, hetzij over een grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafVordering, wanneer de beschikking tot verwijzing van de raadkamer is gewezen v66r 2 oktober 1998, datum van inwerkingtreding van de wet 12
maart 1998. (Art. 135, § 2, Sv., wet 12 maart 1998.)
19 april 2000
821
12. - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Strafvordering - Grand van niet-ontvankelijkheid - Begrip.
Het middel waarin een verdachte betoogt dat de hem verweten exploitatie van een
steengroeve geen misdaad, wanbedrijf of overtreding is, op grond dat hij een
bouwvergunning had aangevraagd, zodat hij krachtens een decreet van het Waalse
Gewest gemachtigd was om, in afWachting van de gevraagde administratieve
regularisatie, zijn werkzaamheden voort te zetten, werpt geen grond op van nietontvankelijkheid van de strafVordering, maar betwist een bestanddeel van het
misdrijf, m.n. het wettelijk verbod van de handeling; dergelijk middel, dat een
beoordeling ten gronde van het bestaan van voldoende bezwaren vereist, kan voor de
kamer van inbeschuldigingstelling niet worden aangevoerd tot staving van het hoger
beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen. (Artt. 130 en 135, § 2, Sv.)
3 mei 2000
840
13. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling- Artikel 61quater Sv. -Hoger beroep tegen de beslissing van de
onderzoeksrechter - Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure - Artikel
235bis Sv. - Toepassing.
Krachtens artikel61quater, § 5, Wetboek van Strafvordering kunnen de procureur
des Konings en de verzoeker hoger beroep instellen tegen de beschikking van de
onderzoeksrechter gewezen bij toepassing van artikel 61quater, § 2, Wetboek van
StrafVordering. Bij die gelegenheid kan de kamer van inbeschuldigingstelling, met
toepassing van artikel235bis, § 2, Wetboek van Strafvordering, op vordering van het
openbaar ministerie, op verzoek van een van de partijen of ambtshalve, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoeken en, in dat geval, kan zij,
ingevolge artikel235bis, § 5, overeenkomstig artikel131, § 1, 1 o en 2°, de nietigheid
uitspreken van een handeling en van een deel of het geheel van de erop volgende
rechtspleging, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die
invloed heeft op een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging. (Artt.
61quater, §§ 2 en 5, 131, § 1, 1 o en 2°, en 253bis, §§ 2 en 5, Sv.)
16 mei 2000
924
14. - Raadkamer- Buitenvervolgingstelling- Geen uitspraak over opgeworpen
onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden- Cassatieberoep- Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is de voorziening van de inverdenkinggestelde
tegen de beschikking van de raadkamer die, zonder uitspraak te doen over de door
hem opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden als bedoeld in artikel
131, § 1, Wetboek van Strafvordering, verklaart dater ten zijn aanzien geen reden tot
vervolging is, daar deze beslissing, weze het voorlopig, een einde stelt aan de
strafVervolging, zodat de onregelmatigheden, verzuimen en nietigheden, die deze
strafVordering zouden aantasten, hem niet kunnen benadelen. Dit belang zal slechts
bestaan wanneer het gerechtelijk onderzoek, op vordering van het openbaar ministerie, opnieuw heropend wordt, waarbij het recht van de inverdenkinggestelde, om op
dat ogenblik alle door de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, onverkort
blijft. (Artt. 128, 131, § 1, 135, 246 en 247 Sv.)
13juni2000
1085
15. - Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling te verrichten- Taalgebruik in
gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Beschikking van de onderzoeksrechter Onontvankelijk verzoek - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling -

-
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Geen onderzoek van de regelmatigheid van de procedure of van de strafvorderingCassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beroepen beschikking van de
onderzoeksrechter bevestigt op grond dat het verzoekschrift, neergelegd met toepassing van de artikelen 61quinquies en 127, vierde lid, Wetboek van Strafvordering,
wegens miskenning van de wet van 15 juni 1935 betreffende het taalgebruik in
gerechtszaken, onontvankelijk is, aangezien deze beslissing geen uitspraak doet over
de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld bij artikel 131, § 1, of
over de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering en aldus niet gewezen werd met toepassing van artikel
235bis, maar uitsluitend met toepassing van de artikelen 6lquinquies en 127, vierde
lid, en evenmin een eindbeslissing is in de zin van artikel416 van dit wetboek. (Artt.
61quinquies, 127, vierde lid, 131, § 1, 235bis en 416 Sv.)
13 juni 2000
1086
16. - Uitlevering- Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevelTaak van het onderzoeksgerecht.
Wanneer de onderzoeksgerechten in geval van een verzoek tot uitlevering uitgaande van een buitenlandse overheid uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van
een door deze uitgevaardigd bevel tot aanhouding of een gelijkaardige titel, gaan zij,
mits eerbiediging van het recht van verdediging, enkel na of de overgelegde titel aan
de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet. (Art. 3
Uitleveringswet.)
13 juni 2000
1090
17. - Regeling van de rechtspleging - Beschikking van de raadkamer - Aanvullende beschikking.
De raadkamer heeft geen rechtsmacht om bij aanvullende beschikking verzachtende omstandigheden aan te nemen voor feiten, strafbaar met criminele straffen,
voor dewelke de beklaagde reeds naar de correctionele rechtbank was verwezen.
20 juni 2000
1163
18. - Voorlopige hechtenis - Hoger beroep - Handhaving voorlopige hechtenis
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht nopens de terechtzitting aan
verdachte - Inzage van dossier door verdachte - Vereiste.
De Wet Voorlopige Hechtenis, het E.V.R.M. en het recht van verdediging vereisen,
noch dat de verdachte persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur
van de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling waarop het hoger
beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige hechtenis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter
gelegenheid van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzien, tenzij
nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd. (Art. 5.4 E.V.R.M.; 30, § 2, laatste
lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
27juni2000
1212
19. - Voorlopige hechtenis - Verdachte - Vertegenwoordiging.
Art. 185, § 2, Sv. heeft alleen betrekking op de vertegenwoordiging van de
beklaagde - een natuurlijke persoon - voor de correctionele rechtbank en voor het
hof van beroep, en is niet van toepassing op de verdachte voor de onderzoeksgerechten, die over de voorlopige hechtenis uitspraak moeten doen.
8 augustus 2000
1276
20. - Voorlopige hechtenis - Terechtzitting- Aanwezigheid van de verdachte Vertegenwoordiging - Advocaat - Voorwaarde.
De onderzoeksgerechten moeten in aanwezigheid van de verdachte over de
voorlopige hechtenis uitspraak doen en deze kan aileen door een advocaat vertegenwoordigd worden als hij in de onmogelijkheid verkeert op de terechtzitting te
verschijnen. (Artt. 23, 2°, 30, § 3, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis.)
1276
8 augustus 2000
21. - Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer- Inverdenkinggestelde
- Draagwijdte.

-
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Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is onmiddellijk
cassatieberoep toegelaten oak in het geval van onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van het verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling. Geen
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid van de verwijzingsbeschikking in de zin van
artikel 35, § 2, Wetboek van Strafvordering, wordt evenwel opgeworpen wanneer de
kritiek op de motivering van deze beschikking erop neerkomt alleen het bestaan van
voldoende bezwaren te betwisten.
5 september 2000
1303
22. - Raadkamer- Regeling van de rechtspleging- Hoger beroep -Kamer van
inbeschuldigingstelling - Terechtzitting - Proces-verbaal- Gebrek - Gevolg.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht een proces-verbaal op te maken van de
terechtzitting waarop de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het
met toepassing van art. 135 Sv. ingestelde hager beroep. (Artt. 135, § 3, 217 e.v., en
235bis Sv.)
1312
6 september 2000
23. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek - Regelmatigheid Toezicht- Middel van nietigheid- Verwerping- Draagwijdte.
Uit de omstandigheid alleen dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door
een van de partijen aangevoerd middel van nietigheid als ongegrond verwerpt, kan
niet worden afgeleid dat de appelrechters geweigerd hebben de regelmatigheid van
de rechtspleging te onderzoeken. (Art. 235bis Sv.).
1312
6 september 2000
24. - Kamer van inbeschuldigingstelling- Onderzoek- Controle van de rechtspleging- Onregelmatigheid van een onderzoeksverrichting- Gevolg.
De kamer van inbeschuldigingstelling die tijdens het onderzoek van de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging een onregelmatigheid in een onderzoeksverrichting vaststelt, moet melding maken van de aan die onregelmatigheid te
verbinden sanctie. (Art. 235bis Sv.)
1316
6 september 2000
25. - Inzage van het dossier - Beschikking van de onderzoeksrechter - Hoger
beroep -Kamer van inbeschuldigingstelling - Toetsing van de regelmatigheid van
de rechtspleging - Raadpleging van het dossier.
De wet bepaalt niet dat de verzoekende partij, die hager beroep heeft ingesteld
tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, waarin haar de inzage van het
dossier ontzegd wordt, dat dossier moet kunnen raadplegen v66r het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraak doet over de gegrondheid van dat
hager beroep alsook, in voorkomend geval, naar aanleiding van die aanhangigmaking,
over de regelmatigheid van de rechtspleging. (Artt. 61ter en 235bis Sv.)
1357
13 september 2000
26. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging Motiveringsverplichting.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet over de regeling van de rechtspleging.
20 september 2000
1406
27. - Regeling van de rechtspleging- Beschikking tot verwijzing van de raadkamer - Hoger beroep van de in verdenking gestelde - Gevallen.
Krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, kan de in verdenking
gestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking bepaald in de artikelen 129 en 130
van dit wetboek, onverminderd het in artikel539 beoogde rechtsmiddel, hager beroep
instellen : 1. in geval van onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden bepaald in
artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering indien het middel daarover bij
schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer; 2. in geval van gronden van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering indien het middel daarover
bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer of de vermelde gronden
zijn ontstaan na het debat voor de raadkamer; 3. wanneer de verwijzingsbeschikking
zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden. (Art. 135, § 2,
Sv.)
3 oktober 2000
1490

-
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28. - Regeling van de rechtspleging - Onmiddellijk cassatieberoep door in
verdenking gestelde - Gevallen.
Uit de artike1en 135, § 2, en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat
de in verdenking gestelde bij de regeling van de rechtsp1eging aileen maar onmiddellijk cassatieberoep kan instellen wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling
het hoger beroep van de in verdenking gestelde ontvankelijk heeft verklaard of
wanneer ze zijn hoger beroep niet ontvankelijk heeft verklaard maar in werkelijkheid geroepen werd uitspraak te doen over : 1. onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden bepaald in artikel131, § 1, Wetboek van Strafvordering die bij schriftelijke conclusie waren ingeroepen voor de raadkamer; 2. gronden van nietontvankelijkheid of van verval van de strafvordering die bij schriftelijke conclusie
waren ingeroepen voor de raadkamer of zijn ontstaan na het debat voor de
raadkamer; 3. onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten. (Artt. 135, § 2, 235bis, § 1, en 416, tweede lid, Sv.)
3 oktober 2000
1490
29. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beschikking van buitenvervolgingstelling van raadkamer - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Verzoek om
onderzoek van regelmatigheid van procedure door beklaagde - Verplichting voor
kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer beklaagden, in hun verweer tegen het hoger beroep van het O.M. tegen de
beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, de kamer van inbeschuldigingstelling hebben verzocht de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure
te onderzoeken, is die ertoe gehouden dit onderzoek te doen. (Artt. 127, 135 en 235bis,
§ 1, Sv.)
3 oktober 2000
1493
30. - Kamer van inbeschuldigingstelling- Middel uiteengezet in de schriftelijke
vordering van de procureur-generaal - Motivering - Gevolg.
Aangezien de schriftelijke vordering van de procureur-generaal geen conclusie is,
hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling niet erop te antwoorden.
11 oktober 2000
1557
31. - Regeling van de rechtspleging - Voldoende bezwaren - Beoordeling Motive ring.
De onderzoeksgerechten oordelen in feite of er al dan niet voldoende bezwaren
bestaan; geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor om, bij gebrek aan conclusies,
aan te geven waarom er onvoldoende bezwaren bestaan, aangezien de wetgever, wat
dat betreft, zich heeft verlaten op het oordeel van de leden van die gerechten.
11 oktober 2000
1557
32. - Regeling van de rechtspleging- Verzoek tot de raadkamer tot het verrichten
van een onderzoekshandeling- Weigering- Hoger beroep - Cassatieberoep.
Het verzuim een onderzoekshandeling te verrichten, levert op zich geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid op die een invloed heeft op hetzij een handeling van
het onderzoek zelf, hetzij de bewijsverkrijging, zoals omschreven in artikel131, § 1,
Sv. De beschikking van de raadkamer die weigert in te gaan op zulk een verzoek is
niet vatbaar voor hoger beroep en het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de niet-ontvankelijkheid van dit hoger beroep vaststelt, is niet vatbaar
voor onmiddellijk cassatieberoep. (Art. 135, § 2, Sv.)
17 oktober 2000
1603
33. - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Aanwijzingen van schuld- Regelmatigheid van bewijsverkrijging - Betwisting - Taak van het onderzoeksgerecht Prima facie onderzoek.
Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis moet o.m. nagaan
of op het ogenblik van zijn uitspraak er ten laste van de aangehoudene nog steeds
aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer die aanwijzingen van schuld worden
afgeleid uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist, is het
onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de regelmatigheid van de bewijsverkrijging. (Artt. 21, § 5, 22, 23, 4°, en 30, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
24 oktober 2000
1646

-19234. - Beschikking tot verwijzing - Cassatieberoep - Toetsing door het HofGrenzen.
Wanneer de beklaagde na de eindbeslissing op de strafvordering cassatieberoep
instelt tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht
werd verwezen, zijn de toetsing door het Hof en derhalve de middelen die het Hof
ambtshalve zou kunnen opwerpen, beperkt tot de formele geldigheid van de beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels
inzake de bevoegdheid van dat gerecht. (Impliciet.).
1649
25 oktober 2000
35. - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde en
burgerlijke partij - Verzoek om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling Weigering - Verwijzingsbeschikking- Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
De weigering van de raadkamer om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling
te bevelen, levert geen onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op en
verleent derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot
hoger beroep. (Art. 135 Sv.)
14 november 2000
1792
36. - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Oordeel omtrent de uitvoering van een bijkomende onderzoekshandeling - Verwijzingsbeschikking - Hoger
beroep - Ontvankelijkheid.
Het oordeel van de raadkamer of een in toepassing van artikel127, vierde ofvijfde
lid, Wetboek van Strafvordering bevolen onderzoekshandeling is uitgevoerd, heeft
niets uitstaande met de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en verleent
derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grond tot hoger
beroep. (Art. 135 Sv.)
14 november 2000
1792
37. - Verwijzing- Valsheid en gebruik van valse stukken- Precisering van de
bedoeling van de dader - Invloed.
De bedoeling waarmee men een valsheid in geschrifte pleegt of van een valse akte
of een vals stuk gebruik maakt, heeft geen invloed op het voor deze misdrijven
vereiste opzet, zodat een onderzoeksgerecht, wanneer het een verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst wegens een bepaalde valsheid of gebruik, deze
verwijzing niet kan beperken tot een bepaalde bedoeling van de dader en de
rechtbank dan ook geadieerd is van het feit, wat ook de bedoeling van de dader is.
(Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw.)
1912
5 december 2000

ONDERZOEKSRECHTER
1. - Zuivering van nietigheden door de kamer van inbeschuldigingstelling Gevolg t.a.v. de onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter.
De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de
artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering op vordering
van het openbaar ministerie heeft beslist dat bepaalde stukken van het gerechtelijk
onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft bevolen, kan
geen redelijke twijfel doen rijzen omtrent de onafhankelijkheid van de gelaste
onderzoeksrechter om a charge en a decharge te onderzoeken en miskent evenmin
het recht van verdediging van de verdachte.
28 maart 2000
667
2. - Inbeslagname - Verzoek tot opheffing - Artikel 61quater Sv. - Regelmatigheid van het beslag- Bevoegdheid - Toepassing.
De onderzoeksrechter, aan wie, krachtens artikel 61 quater, § 1, Wetboek van
Strafvordering, door een persoon die geschaad wordt door een onderzoekshandeling
met betrekking tot zijn goederen, gevraagd wordt om de opheffing ervan, heeft geen
rechtsmacht om zich uit te spreken over de regelmatigheid van een door hem of onder
zijn leiding gelegd beslag. (Art. 61quater, § 1, Sv.)
924
16 mei 2000
3. - Telefoontap - Voorwaarden - Zwaarwichtigheid van het misdrijf

-
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De onderzoeksrechter kan de telefoontap bevelen op grond van de bijzondere
zwaarwichtigheid van het misdrijf dat deze maatregel noodzakelijk maakt. (Art.
88bis Sv.)
11 oktober 2000
1561
4. - Deskundigenonderzoek - Vordering tot aanwijzing van de deskundige Ondertekening - Verzuim - Bodemrechter - Gevolg.
Het feit aileen dat de onderzoeksrechter verzuimt de vordering tot aanwijzing van
een deskundige te ondertekenen, verplicht de bodemrechter niet het verslag terzijde
te laten dat die deskundige overigens regelmatig heeft neergelegd in de handen van
de magistraat die de expertise beval. (Artt. 43 en 44 Sv.)
1649
25 oktober 2000
5. - Voltooiing van het onderzoek- Vordering tot regeling van de rechtsplegingInverdenkinggestelde en burgerlijke partij - Verzoek aan de onderzoeksrechter om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten - Vervollediging van het onderzoek
- Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - Ontvankelijkheid.
De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de
termijn bedoeld in artikel127, vierde lid ofvijfde lid, Wetboek van Strafvordering en
de voltooiing van de eventueel door hen binnen deze termijn verzochte bijkomende
onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende onderzoekshandeling verzoeken. (Art. 127 Sv.)
1792
14 november 2000

ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING
Apotheker - Wachtdienst beperkt tot een enkele gemeente - Akkoord - Mededinging - Weerslag.
N aar recht verantwoord is de beslissing dat een akkoord over de organisatie van
een wachtdienst niet van dien aard is dat het de vrije mededinging op een wezenlijk
deel van de betrokken Belgische markt verhindert, beperkt ofvervalst, wanneer de
tuchtraad in hoger beroep van de Orde van Apothekers beslist dat zulks het geval is
met het akkoord dat enkel slaat op een wachtdienst die beperkt is tot een enkele
gemeente en dat dit beperkte grondgebied niet afzonderlijk kan worden beschouwd.
(Artt. 2, §§ 1 en 2, wet 5 aug. 1991, en 6, 2°, 13, 15 en 16 K.B. nr. 80 van 10 nov. 1967.)
1758
9 november 2000

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Begrip - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Schade Arbeidsongeschiktheid- Blijvende arbeidsongeschiktheid- Betwisting- Intercommunale - Verzekeraar - Getroffene - Geneeskundige dienst.
Het geschil m.b.t. de vaststelling van het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid is niet onsplitsbaar tussen de intercommunale die de getroffene van het
arbeidsongeval tewerkstelt, haar verzekeraar, voornoemde getroffene en de geneeskundige dienst. (Art. 31 Ger.W.)
18 december 2000
2017

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
1. - Vergoeding - Onteigening ter verwezenlijking van een antwerp van gewestplan- Waardevermeerdering of -vermindering voorvloeiend uit voorschriften van een
geschorst gemeentelijk plan van aanleg.
Voor het bepalen van de waarde van een perceel dat onteigend wordt ter
verwezenlijking van een voorlopige goedgekeurd ontwerp van gewestplan waarvan
de voorschriften afwijken van die van een gemeentelijk plan van aanleg dat het
schorst, moet met de voorschriften van dit geschorste plan van aanleg rekening
worden gehouden. (Artt. 11 Gw., 2, § 2, en 31 Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw.)
3 februari 2000
284

-1942. - Onteigeningsbesluit- Motivering - Inhoud.
De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteigening noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten op
werkelijke feiten, dat daaruit een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, naargelang het geval,
daaruit blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden.
3 februari 2000
288
3. - Vergoeding - Wederbelegging - Wachtinterest - Begrip.
De wachtintrest strekt tot vergoeding van het verlies aan opbrengst van de
onteigeningsvergoeding zolang zij niet weder is belegd en moet dus in de regel enkel
worden berekend op de waarden die gewoonlijk inkomsten opbrengen.
297
3 februari 2000
4. - Vaststelling dat onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk is - Machtiging

om over te gaan tot onteigening - Bevoegdheid van de Koning - Aangelegenheden
die zijn overgedragen aan de Gemeenschappen of de Gewesten - Bevoegdheid.
Wanneer de onteigening van een onroerend goed geschiedt overeenkomstig de
Onteigeningswet behoort het, in de aangelegenheden die zijn overgedragen aan de
Gemeenschappen of de Gewesten, aan hun respectieve regeringen om vast te stellen
dat de onmiddellijke inbezitneming van dat goed ten algemenen nutte onontbeerlijk
is; zij kunnen andere personen die bevoegd zijn om onroerende goederen ten
algemenen nutte te onteigenen, machtigen tot onteigening in de gevallen waarin zij
oordelen dat de verkrijging ervan noodzakelijk is voor het beleid inzake de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. (Artt. 16 Gw., 1 Onteigeningswet, 3 Decr.Vl. 13
april 1988.)
8juni2000
1054
5. - Verkrijging van onroerende goederen voor de uitvoering van een plan van
aanleg - Inwerkingtreding van het plan van aanleg - Termijn waarbinnen de
onteigeningsprocedure moet zijn begonnen.
Art. 35 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw beperkt de termijn voor de
overheid om tot onteigening ten algemenen nutte over te gaan ter verwezenlijking
van een plan van aanleg, niet tot tien jaar vanaf de inwerkingtreding van dat plan.
(Art. 35 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
8juni2000
1054
6. - Machtiging tot onteigening- Bevoegde minister- Onwettigheid- Cassatieberoep - Nieuw middel - Ontvankelijkheid.
Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel dat aanvoert dat de onteigening
onwettig is daar de machtiging tot onteigening verleend werd door een daartoe niet
bevoegde minister. (Artt. 1 Onteigeningswet, 3 Decr.Vl. 13 april 1988.)
1899
1 december 2000

OPENBAAR DOMEIN
Goederen - Handelshuur.
Goederen die tot het openbaar domein behoren, kunnen niet in huur worden
gegeven en komen dus niet voor handelshuur in aanmerking. (Artt. 537, 538 en 1128
B.W.)
25 september 2000
1428

OPENBAAR MINISTERIE
1. - Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Openbare orde - Ontvankelijkheid
- Voorwaarde - Begrip -Hoger beroep van de burgerlijke partij- Verergering van
de toestand.
Het O.M. kan een ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een in laatste aanleg
en in burgerlijke zaken gewezen beslissing, als de openbare orde in het gedrang komt

-
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door een toestand die verholpen dient te worden; dat is niet het geval wanneer het hof
van beroep, op het hoger beroep van de burgerlijke partij, de toestand van die partij
verergert. (Art. 138, tweede lid, Ger.W.; art. 202 Sv.)
5 januari 2000
15
2. - Burgerlijke zaken - Behandeling en berechting van de vordering - Berech-

ting - Mededeling -Advies - Weren van stukken - Tijdstip.
De betwisting of stukken uit het debat moeten worden geweerd, moet niet worden
beoordeeld vooraleer het openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven. (Art. 764
Ger.W.)
228
27 januari 2000
3. - Op rust gesteld lid van het openbaar ministerie - Benoeming tot plaatsver-

vangend raadsheer - Onpartijdige rechter - Toepassing.
De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie wegens
zijn vroeger ambt een pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt, wekt geen
schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, eerste lid, E.V.R.M. en artikel 14,
eerste lid, I.V.B.P.R. wanneer hij, overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk
Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel
207bis, § 1, 3°, Gerechtelijk Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak. (Art.
6, lid 1, E.V.R.M.; art. 14, lid 1, I.V.B.P.R.; artt. 102, § 1, en 207bis, § 1, 3°, Ger.W.)
7 maart 2000
522
4. - Strafzaken- Tijdens het de bat mondeling aangevoerde argumenten - Geen

voorafgaande kennisgeving aan de partijen - Gevolg.
Uit het feit alleen dat het 0 .M., v66r de aanvang van het debat voor de strafrechter,
de partijen geen kennis heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het
tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, kan noch een schending van de artt.
6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R., noch een miskenning
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid. (Artt. 6.1
en 6.3b E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
674
29 maart 2000

5. - Burgerlijke zaken - Verwijzing van een rechtbank naar een andere Onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking - Verzoekschrift ingediend
door de procureur des Konings - Burgerlijke zaak betreffende een bediende bij zijn
parket - Ontvankelijkheid.
De procureur des Konings kan wegens gewettigde verdenking de onttrekking
vragen van een zaak die ingeschreven is op de rol van de rechtbank van eerste aanleg
waarbij hij zijn ambt uitoefent en die betrekking heeft op een verzoekschrift van een
bediende bij zijn parket dat strekt tot een collectieve vereffening van schulden. (Artt.
648 en 650 Ger.W.)
25 mei 2000
982
6. - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Onafhankelijkheid - Hof

van Cassatie - Injuncties - Bevoegdheid van het Hof.
Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het openbaar ministerie bij het Hof
injuncties te geven.
17 44
8 november 2000
7. - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Conclusies - Begrip.
Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht het openbaar
ministerie bij het Hofvan Cassatie schriftelijke conclusies neer te leggen. (Art. 1107,
tweede lid, Ger.W.)
8 november 2000
17 44
8. - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Opdracht - Mondelinge

conclusies - Eerbiediging van het recht van verdediging - Voorwaarde.
Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het openbaar ministerie bij
het Hof van Cassatie, dat geen partij is in de zaak, zijn conclusies niet schriftelijk
voordraagt, aangezien de partijen die voor het Hof in het geding zijn, daarop ter
zitting v66r het sluiten van het debat kunnen antwoorden.
8 november 2000
1744

-

196-

9. - Strafzaken - Proces-verbaal van de terechtzitting- Vertegenwoordiger van
het openbaar ministerie - Titel - Tegenstrijdige vermeldingen - Gevolg.
De vermelding, in de processen-verbaal van de terechtzitting, van de titel van de
vertegenwoordiger van het O.M. is alleen een vormvereiste in zoverre het verzuim
ervan het Hof van Cassatie niet toelaat nate gaan of de bodemrechter met een wettig
bevoegd magistraat van het O.M. heeft gezeteld; het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging wordt niet in het gedrang gebracht door het feit alleen dat
het O.M. de dubbele hoedanigheid had gekregen van substituut-procureur des
Konings en van aangesteld gerechtelijk stagiair, aangezien hij in beide hoedanigheden de strafvordering kan instellen voor de rechtbank waarbij hij benoemd is. (Artt.
153, 190, 210 en 211 Sv.)
1798
15 november 2000

OPENBAREINSTELLING
Instellingen van openbaar nut- Sociale zekerheid- Sociale voorzorg- BeheerGeschillen - Delegatiebevoegdheid- Administratieve rechtscolleges - Toepassingsgebied.
De bevoegdheidsdelegatie om op te treden voor de administratieve rechtscolleges
in de geschillen omtrent de rechten ontstaan uit een regeling van sociale zekerheid
is niet uitsluitend van toepassing op de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. (Art. 1
en 10, achtste lid, wet van 25 april1963 betreffende het beheer van instellingen van
openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.)
1382
18 september 2000

OPENBARE ORDE
1. - Beginselen van dwingend recht - Schuldvorderingen bij faillissement Vraag of de gelijkheidsregel toepasselijk is.
De vraag of de vordering van een schuldeiser onderworpen is aan de gelijkheidsregel bij faillissement dan wel zonder onderworpen te zijn aan de percentenregeling
rechtstreeks door de curator moet worden betaald, wordt geregeld door beginselen
van dwingend recht. (Artt. 561 en 572 Faill.W., thans 46 en 108 Faill.W. 1997.)
9 maart 2000
544
2. - Wraking - Strafzaken - Verzoekschrift - Neerlegging op de griffie Termijn.
De regel volgens welke degene die een wraking wil voordragen, dit moet doen voor
de aanvang van de pleidooien, tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan, is
van openbare orde. (Art. 833 Ger.W.)
10 mei 2000
882
3. - Verzekering- WA.M.-verzekering- WA.M.-wet- Artikel 29bis- Aard.
Art. 29bis W.A.M.-wet, dat strekt tot bescherming van bepaalde slachtoffers van
wegverkeersongevallen waarin een motorrijtuig betrokken is, of van hun rechthebbenden, alsook tot beperking van de kosten van het R.I.Z.I.V., raakt de openbare
orde. (Art. 29bis W.A.M.-wet.)
17 mei 2000
926
4. - Sociale verkiezingen- Ondernemingsraad en veiligheidscomite- Wettelijke
bepalingen - Aard.
De wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen en de
oprichting van een ondernemingsraad en het comite voor preventie en bescherming
betreffen de openbare orde. (Art. 14, § 1, tweede lid, 1o, Bedrijfsorganisatiewet 20
sept. 1948, en art. 49, tweede lid, 1", wet 4 aug. 1996, betreffende het welzijn van
werknemers bij uitvoering van het werk.)
13 november 2000
1774
5. - Arbeidsongeval - Vergoeding - Wettelijke bepalingen - Openbare orde.
De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van de aan de
getroffene of zijn rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare

-
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orde, zodat de partijen in een vonnis als bedoeld in art. 24 van de Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van zulk vonnis slechts
in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis
van hoger beroep. (Art. 28 Ger.W. en 24 Arbeidsongevallenwet.)
27 november 2000
1850

OPENBARE WERKEN
Wegenfonds - Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds - Voorrecht van
de onderaannemer - Werken voor rekening van de Staat - Gevolg.
Uit de bepalingen van art. 2, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 9 aug.
1955 betreffende het Wegenfonds, volgt dat de aldaar bedoelde werken aan autosnelwegen en rijkswegen die in opdracht van het Wegenfonds worden uitgevoerd, voor
rekening van de Staat worden uitgevoerd, zodat de onderaannemer die werken
uitvoert in opdracht van het Wegenfonds zich kan beroepen op het voorrecht,
toegekend bij de wet van 3 jan. 1958 betreffende de cessies en inpandgevingen van
schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen. (Art.
2 wet 3 jan. 1958.)
533
9 maart 2000

OPLICHTING
1. - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
Inzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats van de
bedrieglijke handelingen of van de materiele buitenbezitstelling van de benadeelde
de bevoegdheid van de Belgische strafrechter. (Artt. 3 en 496 Sw.)
1785
14 november 2000
2. - Constitutieve bestanddelen - Bedrieglijke middelen - Opeenvolgende handelingen in Belgie en in het buitenland- Onderdelen van het aangewende bedrieglijk
middel - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Toepassing.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat de Belgische rechtsmachten bevoegd
zijn op grond van de vaststelling dat de in Belgie aangewende prikkel beschouwd
dient te worden als een onderdeel van het aangewende bedrieglijk middel, nu de
bedrieglijke middelen die bij oplichting worden aangewend uit opeenvolgende
handelingen kunnen bestaan waarvan sommige op een bepaalde plaats en de
volgende op een andere worden uitgevoerd. (Artt. 3 en 496 Sw.)
14 november 2000
1785
3. - Constitutieve bestanddelen - Schade.
Ret bewezen verklaren van oplichting vereist de vaststelling door de rechter van
het voorhanden zijn, als constitutieve elementen, van het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, van de aanwending van bedrieglijke middelen
hiertoe en van een afgifte of levering die het gevolg is van die aanwending van
bedrieglijke element, zonder dat hiertoe vereist is dat de strafrechter ook concreet de
geleden schade vaststelt. (Art. 496 Sw.)
14 november 2000
1785

OVEREENKOMST
BESTANDDELEN

Toestemming
Oorzaak
Voorwerp
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

Tussen partijen
T.a.v. derden
VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)
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INTERNATIONAAL RECHT
ALLERLEI

BESTANDDELEN
WE STEMMING

1. - Bestanddelen - Toestemming - Dwang - Morele dwang - Draagwijdte.
Morele dwang tast de geldigheid van de toestemming slechts aan voor zover hij
onrechtmatig of ongeoorloofd is.
909
15 mei 2000
2. - Bestanddelen - Toestemming - Bedrog - Vernietiging - Voorwaarde Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst- Reding
omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Overschrijving van de echtscheiding.
Dat de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is, staat er niet aan
in de weg dat een beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud vernietigd wordt
op grond van bedrog. (Artt. 1288, aanhef en 4°, en 1304 Ger.W.)
16 juni 2000
1119
3. - Bestanddelen - Toestemming - Huurovereenkomst - Hernieuwing Voorwaardelijke instemming - Eenzijdige handeling - Voorwaarden.
De verhuurder die doet blijken dat hij enkel onder voorwaarden met een nieuwe
huurovereenkomst wil instemmen, stelt daarbij een eenzijdige voor de huurder
bestemde handeling die slechts voltrokken is wanneer die wilsuiting ter kennis van
de huurder is gebracht.
23juni2000
1190
OORZAAK

4. - Bestanddelen - Oorzaak - Ongeoorloofde oorzaak - Openbare orde Miskenning van de rechten van de administratie der belastingen - Volstrekt nietige
overeenkomst - Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde oorzaak.
Een overeenkomst die bedoeld is om afbreuk te doen aan de door een wetgeving
van openbare orde beschermde rechten van de administratie der belastingen is
volstrekt nietig, wanneer een van de partijen ongeoorloofde bedoelingen had bij het
sluiten van de overeenkomst, zonder dat vereist is dat de medecontractant hiervan
op de hoogte was. (Artt. 1108 en 1134 B.W.)
12 oktober 2000
1564
VOORWERP

5. - Bestanddelen- Voorwerp - Geoorloofd karakter- Verzekering tegen brand
en allerlei risico's - Stookolietank - Exploitatievergunning - Miskenning Gevolg.
N aar recht verantwoord is de beslissing die, zonder vast te stellen dat het voorwerp
van een verzekeringsovereenkomst tot dekking van het risico, voortvloeiende uit het
lekken van vloeibare brandstof uit de installaties van de centrale verwarming,
bestaat in het scheppen of de instandhouding van de wederrechtelijke toestand die
ontstaat wanneer een stookolietank in strijd met het reglement voor de arbeidsbescherming geplaatst is, de tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot het
verlenen van dekking gegrond verklaart op grond dat de risico's die voortvloeien uit
de burgerrechtelijke gevolgen van een uit nalatigheid begane overtreding van een
regelgeving, zoals die betre:ffende de arbeidsbescherming, zonder bezwaar kunnen
worden verzekerd.
14 september 2000
1365

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
TUSSEN PARTIJEN

6. - Rechten en verplichtingen van partijen voorwaarde - Gevolg.

Tussen partijen -

Opschortende

-
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Ofschoon een opschortende voorwaarde het bestaan van de overeenkomst, zoals
een koopovereenkomst, niet aantast, heeft zij de opschorting van de uitvoering van
de daaruit voortvloeiende verbintenis tot gevolg, zodat degene die het recht heeft de
uitvoering van de voorwaardelijke verbintenis te eisen, het eraan verbonden recht
niet kan uitoefenen zolang de voorwaarde niet is vervuld. (Artt. 1181, 158g B.W.)
21 januari 2000
166
7. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Wederkerige
overeenkomst - Ontbinding - Voorschot ontvangen door de verkoper - Faillissement van de verkoper - Teruggave van het voorschot - Samenloop.
De ontbinding van een wederkerige overeenkomst die gevorderd wordt v66r het
faillissement van een der contractspartijen, maar erna wordt uitgesproken ten laste
van de failliet, heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand worden geplaatst
als hadden zij geen overeenkomst gesloten; onverminderd zijn eventueel recht op
compensatie komt de koper echter in samenloop met de andere schuldeisers wanneer
hetgeen moet worden teruggegeven een som geld is die hij aan de verkoper als
voorschot heeft betaald. (Artt. 1183, 1184 B.W., 561 Faill.W.)
544
g maart 2000

8. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Collectieve
arbeidsovereenkomst - Uitvoering te goeder trouw - Ontstentenis - Gevolg.
Bij ontstentenis van goede trouw van een partij bij het sluiten ofhet uitvoeren van
een overeenkomst vermag de rechter niet de overeenkomst te herzien. (Art. 1134
B.W.)
4 september 2000
1283
9. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Verzekeringsovereenkomst - Verzekerde - Bewijs van herstelling van de schade - Verbintenis
van de verzekeraar.
De aan de verzekerde opgelegde verplichting het bewijs van de herstelling van de
schade te leveren vooraleer recht te hebben op schadevergoeding holt de verbintenis
van de verzekeraar, zijn verzekerde te vergoeden, niet uit. (Artt. 1101, 1108, 1126 en
1134 B.W.)
21 december 2000
2063
T.A.V. DERDEN

10. - Rechten en verplichtingen van partijen- T.a.v. derden- Schijnmandaat
- Onrechtmatig optreden van de schijnlasthebber - Misdrijf- Gebondenheid van
de schijnlastgever.
Een persoon kan ten aanzien van een derde verbonden zijn voor daden gesteld door
iemand die, wat die daden betreft, de schijn wekt de lasthebber te zijn van die
persoon, in zoverre die schijn aan laatstgenoemde kan worden toegerekend; de
gebondenheid van de schijnlastgever wordt niet bei:nvloed door het feit dat de
schijnlasthebber in de uitvoering van de naar de schijn bestaande opdracht onrechtmatig optreedt, ook al maakt dit onrechtmatig optreden een misdrijf uit. (Art. 1gg3
B.W.)
20 januari 2000
163
11. - Rechten en verplichtingen van partijen- T.a.v. derden- VerzekeringLandverzekering- Ongeval- Slachtoffer- Voorrecht- Verzekeraar- ExceptiesTegenstelbaar karakter.
De verzekeraar kan weliswaar aan het slachtoffer dat het hem bij art. 1 wet 24 mei
1g37 toegekende en in art. 20, go, Hypotheekwet opgenomen vorderingsrecht tegen
de verzekeraar uitoefent, excepties tegenwerpen die hem het recht geven zijn
dekking te weigeren aan de verzekerde, maar hij kan tegen hem geen exceptie
aanvoeren die gegrond is op een in de verzekeringsovereenkomst opgenomen
compromissoir beding dat geen verband houdt met de dekking van de verzekering.
(Art. 1 wet 24 mei 1g37; art. 20, go, Hypotheekwet.)
1443
28 september 2000
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VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)
12. - Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Wederkerige overeenkomst- Exceptie van niet-uitvoering - Algemeen rechtsbeginsel - Draagwijdte
In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar
verbintenissen op te schorten indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke
is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren en totdat hij die
uitvoert (art. 1102 B.W.); dit algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering volgt uit de
onderlinge afhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen.
15 juni 2000
1112
13. - Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Wederkerige overeenkomst- Exceptie van niet-uitvoering - Algemeen rechtsbeginsel - Vordering in rechte - Gevolg.
Uit het algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering van de verbintenissen uit een
wederkerige overeenkomst volgt dat in het geval dat een partij die uitvoering door
haar contractpartij vordert en deze aanvoert dat eiser zelf zijn verbintenissen niet
uitvoert of slecht heeft uitgevoerd, de rechter niet vermag de vordering van de eiser
definitiefte verwerpen ofte weigeren een onderzoeksmaatregel met betrekking tot de
gegrondheid van die vordering te bevelen om de enkele reden dat de eiser zelf zijn
verbintenissen niet heeft uitgevoerd. (Art. 1102 B.W.)
1112
15 juni 2000
14. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge
toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke regels.
De overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van de wederzijdse rechten
van de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming
waaromtrent zij kunnen overeenkomen, is onderworpen aan de regels van het
verbintenissenrecht; zij is een vereiste waaraan moet worden voldaan opdat de
rechtbank de echtscheiding zou kunnen toestaan. (Artt. 1287, eerste lid, 1288, aanhef
en 4°, en 1298, Ger.W.)
1119
16 juni 2000
15. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge
toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot
levensonderhoud - Nietigheid - Overschrijving van de echtscheiding - Gevolgen.
Wanneer de echtscheiding door onderlinge toestemming voltrokken is, volgt uit de
aard van dat instituut dat de nietigheid van een beding omtrent een uitkering tot
levensonderhoud de echtscheiding zelf niet kan aantasten. (Artt. 1288, aanhef en 4 o,
en 1304 Ger.W.)
16 juni 2000
1119
16. - Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Schade - Materiele schade Beoordelingsvrijheid - Raming ex aequo et bono - Wettigheid - Voorwaarden.
N aar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter op grond van feitelijke
overwegingen oordeelde dat nauwkeurige gegevens om de schade te ramen, ontbraken en die schade derhalve ex aequo et bono raamt. (Artt. 1142, 1146, 1147 en 1149
B.W.)
26 oktober 2000
1663

INTERNATIONAAL RECHT
17. - Internationaal recht- Europese Unie- Executieverdrag- Gelijkwaardige verbintenissen - Zelfde overeenkomst - Bevoegde rechter.
In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst
voortvloeiende verbintenissen berust, is niet een rechter bevoegd om kennis te
nemen van de gehele vordering, wanneer volgens de collisieregels van de Staat van
die rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere in een andere
verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd. (Art. 5, sub 1, Executieverdrag van
27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de E.G. betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
98
13 januari 2000
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ALLERLEI
18. - Allerlei - Gebruik - Bestaansvoorwaarde.
Het gebruik is nooit een aanvullende bron van verbintenissen wanneer de
overeenkomst zij het ook impliciet het gebruik als zodanige bron heeft geweerd. (Artt.
1135 en 1160 B.W.)
18 september 2000
1389

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
1. - Algemene aannemingsuoorwaarden- Aannemer- Vordering tot vergoeding
wegens onderbreking door het bestuur -- Rechtsvordering - Termijnen.
Het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het beslist dat de in de
algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bedoelde termijn van een jaar na de volledige oplevering van de
gezamenlijke werken of na de volledige keuring van de gezamenlijke leveringen,
waarbinnen de aannemer, op straffe van verval, elke rechtsvordering betreffende een
overheidsopdracht moet indienen, niet van toepassing is op de rechtsvorderingen van
de aannemer die gegrond zijn op de vordering tot vergoeding wegens onderbreking
van de uitvoering van de aanneming door het bestuur. (Artt. 15, § 5, en 18, § 2, M.B.
10 aug. 1977.)
28 januari 2000
247
2. - Openbare aanbesteding- Inschrijving- Onregelmatigheden- Vaststelling
- Verzoek tot verantwoording - Voorwaarden.
De verplichting van het bestuur een inschrijver te verzoeken de nodige verantwoordingen te verstrekken vooraleer het zijn inschrijving wegens haar blijkbaar
abnormaal hoge of abnormaallage eenheidsprijzen oftotale prijzen afwijst, geldt niet
in het geval dat andere onregelmatigheden worden vastgesteld. (Art. 25, tweede lid,
K.B. 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten.)
15 juni 2000
1101
3. - Algemene aannemingsvoorwaarden - Onderbreking door het bestuur Rekening tot schadeloosstelling - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
De rekening tot schadeloosstelling van de aannemer, voor een in overleg te bepalen
bedrag voor de onderbrekingen op bevel van het bestuur moet behoorlijk gestaafd
zijn en schriftelijk worden ingediend binnen de wettelijk voorziene termijn; haar
ontvankelijkheid is aan geen andere voorwaarden onderworpen, meer bepaald niet
aan de verplichting van de aannemer om aan het bestuur de invloed bekend te maken
die het bevel van het bestuur kan hebben op de uitvoering van de opdracht en de prijs
van het werk, zodra hij die invloed kent of moet kennen, verplichting die wel geldt
voor de vorderingen tot schadeloosstelling waarin de aannemer feiten aanvoert ten
laste van het bestuur. (Artt. 15, § 5, en 16, §§ 3, 4 en 5, M.B. van 10 aug. 1977
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.)
1104
15 juni 2000

p
PAND
1. - Inpandgeving voor dochtervennootschap - Geen concrete tegenprestatie Verrichting om niet.
De omstandigheid dat de pandgever al dan niet het recht heeft hetgeen hij betaald
heeft te verhalen op de schuldenaar wiens schuld gewaarborgd was door het pand, is
niet bepalend voor de vraag of de pandgever voor zijn inpandgeving een tegenprestatie heeft verkregen; de rechter vermag te oordelen dat de inpandgeving om niet is
gedaan wanneer hij vaststelt dat de pandgever voor die verrichting geen enkele

-202concrete tegenprestatie kreeg, maar enkel een algemeen belang had dat de schuldenaar goed zou gedijen en niet failliet zou worden verklaard. (Artt. 1105, 2077 B.W.,
445, eerste en tweede lid, Faill.W.)
550
9 maart 2000
2. - Geldsom - Verplichtingen van de pandhouder - Interesten.
In het geval dat, volgens de rechter, een geldsom het voorwerp is van een
inpandgeving en geen rente werd bedongen, is de pandhouder, die verplicht is als een
goede huisvader te zorgen voor de in pand gegeven zaak, niet verplicht die geldsom
rente te doen opbrengen. (Art. 2079 B.W.)
11 mei 2000
889

PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Tussenvordering - Toelaatbaarheid - Oorspronkelijke vordering strekkende tot
veroordeling tot betaling van geldschuld.
Een pauliaanse rechtsvordering kan niet beschouwd worden als een vordering die
virtueel begrepen is in een vordering strekkende tot de veroordeling van de debiteur
tot de betaling van een geldschuld; voor het eerst in hoger beroep bij tussenvordering
ingesteld, is zij niet toelaatbaar. (Artt. 807, 1042 Ger.W., 1167 B.W.)
18 mei 2000
935

PENSIOEN
WERKNEMERS
MILITAIR PENSIOEN

WERKNEMERS
1. - Werknemers - Rijksdienst voor Pensioenen - Verschijning in rechte Modaliteiten- Geldigheid- Voorwaarde.
Het personeelslid dat door de administrateur-generaal met instemming van het
beheerscomite van de R.V.P. is gedelegeerd om die openbare instelling voor het
gerecht te vertegenwoordigen, is geen orgaan van die publiekrechtelijke rechtspersoon; dat personeelslid treedt dus niet geldig in rechte op voor de R.V.P. die daar
enkel in de persoon van zijn administrateur-generaal ofbij advocaat kan verschijnen.
17 januari 2000
116
2. - Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan Militair pensioen - Luchtvaart - Luchtmacht - Varend personeel.
Voor de vaststelling van de in voormeld art. 10bis, eerste en tweede lid, Pensioenwet Werknemers beoogde breuken worden de tijdvakken die dubbel geteld worden in
de regeling voor het varend personeel van de luchtvaart, vervat in de artt. 4, derde
lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923,
beschouwd als dubbele en niet als enkelvoudige tijdvakken. (Art. 2, § 2, a, K.B. 14
okt. 1983; art. 10bis, eerste, tweede en vijfde lid, 3°, Pensioenwet Werknemers; artt.
4, derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11
aug. 1923.)
14 februari 2000
401
3. - Werknemers - Gerechtskosten - Toekenning van overlevingspensioen Langstlevende echtgenoot minder dan 45 jaar - Voorwaarden - Vaststelling van
ongeschiktheid - Geneeskundige Raad voor Invaliditeit - Beslissing - Pensioenbeslissing - Gerechtigde - Onderscheiden betwistingen - Geschil - Rijksdienst
voor Pensioenen - Verwijzing in de kosten.
De Rijksdienst voor Pensioenen is als instelling belast met de toepassing van de
wetten en verordeningen inzake rust- en overlevingspensioenen der werknemers en
dient verwezen in de kosten van de onderscheiden procedures gevoerd naar aanleiding van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het pensioenrecht van de
langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt en dit
pensioen slechts kan bekomen indien hij een arbeidsongeschiktheid bewijst van

-203minstens 66 % die moet vastgesteld worden door de Geneeskundige Raad voor
Invaliditeit, ingesteld bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en
die met dit onderzoek is belast krachtens art. 46, § 1, van het K.B. van 21 dec. 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement. (Artt. 580, 581, 582, 1o en 2°, en 1017,
tweede lid, Ger.W.; art. 16, § 1, tweede lid, Pensioenwet Werknemers; art. 46, § 1, en
47, § 2, K.B. 21 dec. 1967; artt. 81 en 82 K.B. 14 juli 1994, Z.I.V-wet 1994.)
510
6 maart 2000

4. - Werknemers- Belgische pensioenregeling- Overheidspensioen- Pensioenregeling van instellingen van internationaal publiek recht - Verband - Ambtenaar
- Overdracht van pensioen - Rechten - Beperking - Niet hertrouwde uit de
echtgescheiden echtgenote - Rustpensioen.
De rechten die voortvloeien uit de pensioenregeling voor werknemers ingesteld bij
K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967 en worden overgedragen krachtens de wet van 21 mei
1991 aan instellingen van internationaal publiek recht door een ambtenaar, komen
niet meer in aanmerking voor de toekenning of berekening van een ander rustpensioen; deze regeling geldt uitsluitend voor de overdrager en niet voor de
toekenning van het rustpensioen van de niet hertrouwde uit de echt gescheiden
echtgenote van die ambtenaar. De ambtenaar kan slechts de tegenwaarde van zijn
eigen rechten op pensioen overdragen maar niet de tegenwaarde van het rustpensioen waarop zijn gewezen echtgenote persoonlijk gerechtigd is. (Artt. 1, 3 en 7,
2°, wet 21 mei 1991 tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische
pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht; artt. 75
tot en met 79 K.B. 21 dec. 1967.)
512
6 maart 2000

MILITAIR PENSIOEN
5. - Militair pensioen - Luchtvaart - Luchtmacht - Varend personeel Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan.
Voor de vaststelling van de in voormeld art. 10bis, eerste en tweede lid, Pensioenwet Werknemers beoogde breuken worden de tijdvakken die dubbel geteld worden in
de regeling voor het varend personeel van de luchtvaart, vervat in de artt. 4, derde
lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11 aug. 1923,
beschouwd als dubbele en niet als enkelvoudige tijdvakken. (Art. 2, § 2, a, K.B. 14
okt. 1983; art. lObis, eerste, tweede en vijfde lid, 3°, Pensioenwet Werknemers; artt.
4, derde lid, en 51, derde lid, samengeordende wetten op de militaire pensioenen 11
aug. 1923.)
401
14 februari 2000

PREJUDICIEEL GESCHIL
1. - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Erkenning van
diploma's - Richtlijn - Beoordeling door de Staten - Beperkingen.
Ingeval een cassatiemiddel aanvoert dat de bevoegde overheden van de lidstaten,
wanneer een Europese richtlijn de voorwaarden vastlegt voor de onderlinge erkenning van de diploma's die vereist zijn om een beroep, zoals dat van architect, uit te
oefenen, ingeval die voorwaarden niet zijn vervuld, de kwalificaties van een verzoeker niet mogen vergelijken met die welke in de nationale regeling zijn opgelegd, stelt
het Hofvan Cassatie een prejudiciele vraag aan het Hofvan Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Artt. 52, 57 en 177 E.E.G.-Verdrag.)
21 januari 2000
177

2. - Arbitragehof- Hof van Cassatie- Verplichting- Onderzoek van feitelijke
gegeuens - Vraag die op veronderstellingen berust.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht om aan het Arbitragehof een prejudiciele
vraag te stellen die het onderzoek veronderstelt van feitelijke gegevens die niet uit de
bestreden beslissing blijken en die, bijgevolg, op veronderstellingen berust. (Art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
25 januari 2000
217

-2043. - Arbitragehof - Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting Verzuim van de wetgever.
Wanneer een vraag als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehofin
een middel opgeworpen wordt voor het Hof van Cassatie, te dezen de vraag of de wet
op de verhoging van de inkomstenbelastingen en de fiscale administratieve geldboeten de in voornoemde bijzondere wet aangegeven bepalingen van de Gw. schendt,
moet het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag
uitspraak te doen, ook al is die vraag gegrond op een verzuim van de wetgever. (Art.
108 wet 4 aug. 1986; artt. 444 en 445 W.I.B. [1992]; art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
250
31 januari 2000
4. - Arbitragehof - Rechtbanken - Verplichting om een prejudiciele vraag te
stellen - Uitzondering - Prejudiciele vraag - Zelfde onderwerp - Begrip.
Vragen m.b.t. de teruggave aan de belastingplichtige van bedragen die hij heeft
betaald aan roerende voorhe:ffing of aan bedrijfsvoorhe:ffing zijn geen vragen met
hetzelfde onderwerp in de zin van art. 26, § 2, derde lid, 1, Bijzondere Wet
Arbitragehof. (Art. 26, § 2, derde lid, 1o, Bijzondere Wet Arbitragehof, art. 309 W.I.B.
[1964]; art. 419 W.I.B. [1992].)
257
31 januari 2000
5. - Arbitragehof- Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudicii:He vraag aan het Arbitragehof
te stellen, wanneer die vraag de norm niet vermeldt die de artt. 10 en 11 Gw. zou
schenden, maar gegrond is op de bewering dat 'het stelsel dat in strafzaken de
voorkeur geniet' niet in overeenstemming is met die grondwetsbepalingen. (Artt. 10
en 11 Gw.; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
277
2 februari 2000
6. - Strafzaken - Arbitragehof - Prejudiciele vraag - Strafvordering Verzoek tot verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling - Beslissing van de
kamer van inbeschuldigingstelling- Geen onmiddellijk cassatieberoep - Discriminatie - Verplichting tot vraagstelling door het Hof
De aangevoerde discriminatie bestaande in het feit dat tegen de beslissingen van
de kamer van inbeschuldigingstelling, genomen bij toepassing van art. 61quinquies
Sv., geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat omdat hierdoor andere procespartijen of derden van het afgewezen verzoek tot het verrichten van een bijkomende
onderzoekshandeling kennis zullen krijgen zodat dit later niet meer nuttig zou
kunnen worden uitgevoerd, heeft niets uitstaande met de vraag naar de mogelijkheid
van een onmiddellijk cassatieberoep, nu andere procespartijen ook na een onmiddellijk verworpen cassatieberoep van het afgewezen verzoek om het verrichten van een
bijkomende onderzoekshandeling kennis zouden kunnen krijgen; het Hof dient
derhalve de opgeworpen prejudiciele vraag aan hetArbitragehofniet te stellen. (Artt.
61quinquies en 416 Sv.; 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
435
15 februari 2000
7. - Arbitragehof- Cassatiemiddel - Middel zonder feitelijke grondslag Gevolg.
Er dient aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te worden gesteld, als ze
gegrond is op een middel dat feitelijke grondslag mist. (Art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
491
28 februari 2000
8. - Arbitragehof- Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof is opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op de
rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet
aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hofvan Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 278 tot 292 W.I.B.
[1964]; artt. 377 tot 391 W.IB. [1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
491
28 februari 2000
9. -

Arbitragehof- Gevolgen t.a.v. de procedure.

-205Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk, is het cassatieberoep ingesteld tegen het
arrest dat een prejudiciele vraag stelt aan het Arbitragehof, wanneer het Arbitragehof het prejudicieel arrest wees nadat het cassatieberoep werd ingesteld en voor dat
het hof van beroep verdere uitspraak heeft gedaan.
23 maart 2000
646

10. - Arbitragehof- Verplichting van het Hof van Cassatie- Niet ontvankelijk
middel.
Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hof van Cassatie niet gehouden
aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen, wanneer het middel niet
ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert waarin
de aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid niet aanwijst met welke
personen de erin bedoelde personen moeten worden vergeleken. (lmpliciet.) (Art. 26,
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
24 maart 2000
648
11. - Arbitragehof- Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie een middel een in art. 26, § 1, 3, Bijzondere Wet
Arbitragehofbedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in
de bijzondere wet omschreven grondwettelijke bepalingen, door de wetgeving op het
niet toekennen van moratoire interest aan de betrokken belastingplichtige wanneer
de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de gezamenlijke ten laste van
die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn
verstreken was, moet het Hof, in de regel, hetArbitragehofverzoeken over die vraag
uitspraak te doen. (Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. [1964]; art. 419, eerste lid, 2°, W.I.B.
[1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10 april 2000
750

12. - Arbitragehof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen Cassatiemiddel - Vaag middel.
Het Hof van Cassatie is er niet toe verplicht het Arbitragehof een prejudiciele
vraag te stellen wanneer het middel dat erop betrekking heeft niet preciseert waarin
de daar aangevoerde discriminatie bestaat; dat middel is derhalve vaag en niet
ontvankelijk om redenen die eigen zijn aan de rechtspleging in cassatie. (Art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10 april 2000
754
13. - Arbitragehof- Hof van Cassatie - Verplichting- Grenzen.
Het Hofvan Cassatie hoeft aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te stellen,
wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan
de cassatieprocedure; dat is het geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is
we gens onduidelijkheid. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
12 april 2000
781
14. - Arbitragehof - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen
Opgegeven
wettelijke bepalingen.
De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet
verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen die betrekking heeft op de
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop hun beslissing niet is
gegrond. (Art. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 2, 2°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
31 mei 2000
1020
15. - Arbitragehof - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen - Kennelijke
schending.
De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep zijn niet
verplicht het Arbitragehof te vragen om bij wege van een prejudiciele beslissing
uitspraak te doen over een vraag betreffende de schending, a.m. door een wet, van de
artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die grondwetsbepalingen
kennelijk niet schendt; de voormelde rechtscolleges die om die reden weigeren een
dergelijke vraag aan het Arbitragehof te stellen, schenden art. 6 E.V.R.M. niet en

-206miskennen evenmin het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van
de rechter. (Art. 6 E.VR.M.; artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 26, § 2, 3°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
1020
31 mei 2000
16. - Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplichting- Grenzen- Opgegeven
wettelijke bepalingen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen die betrekking heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door
bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1020
31 mei 2000
17. - Arbitragehof- Hof van Cassatie - Verplichting- Grenzen- Algemeen
rechtsbeginsel - Ongelijke behandeling.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen die, enerzijds, betrekking heeft op de overeenstemming van wetsbepalingen
met algemene rechtsbeginselen en, anderzijds, niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk
behandeld ofgediscrimineerd zou worden. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehof.)
1020
31 mei 2000
18. - Arbitragehof- Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26,
§ 1, 3, Bijzondere Wet Arbitragehofwordt opgeworpen, te dezen de vraag of de wet op
de rechtsmiddelen inzake inkomstenbelastingen de in voornoemde bijzondere wet
aangegeven grondwetsbepalingen schendt, moet het Hofvan Cassatie in de regel het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Artt. 278 tot 292 W.I.B.
(1964); artt. 377 tot 391 W.I.B. (1992); art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
26 juni 2000
1199
19. - Arbitragehof - Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op
rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid.
Het Hof van Cassatie moet het Arbitragehof een prejudiciele vraag stellen
betreffende de schending door de wetgeving betreffende het cassatieberoep inzake
inkomstenbelastingen, van de in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof,
bedoelde grondwetsbepalingen, zelfs als eiser in cassatie niet verduidelijkt hoe hij
t.g.v. de door hem aangevoerde rechtsonzekerheid verschillend wordt behandeld, wat
een aantasting vormt van de grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid van de
Belgen voor de wet en van de non-discriminatie in het genot van de hun toegekende
rechten en vrijheden. (Artt. 26, § 1, 3°, en§ 2, Bijzondere WetArbitragehof; art. 34 en
97, negende lid, wet 15 maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
29juni2000
1224
20. - Arbitragehof- Strafzaken- Middel dat de schending van de artikelen 10
en 11 Gw. aanvoert - Onduidelijk middel - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat de schending van de artt. 10 en 11 Gw.
aanvoert zonder aan te geven waarin die schending bestaat.
8 augustus 2000
1276
21. - Slijterijen van gegiste dranken - K.B. 3 april 1953
Verzachtende
omstandigheden - Toepassing van artikel 85 Sw. - Wet 28 dec. 1983 - VerschilArtikel100 Sw.- Prejudicii!le vraag- Verplichting voor het Hoftot het stellen van
de vraag.
Het Hof is niet verplicht een prejudiciele vraag te stellen indien het aangeklaagde
verschil in toepasselijkheid van art. 85 Sw. tussen het K.B. 3 april1953 en de wet 28
dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht enkel het gevolg is van het toepasselijke art. 100 Sw. dat niet wordt bekritiseerd.
3 oktober 2000
1483
22. - Arbitragehof- Rechtbanken - Verplichting - Voorwaarden.
Luidens art. 26, § 2, eerste lid, Bijzondere Wet Arbitragehof, moet de rechter dat
Hof slechts verzoeken uitspraak te doen op een vraag omtrent de schending door een

-207wet van de artt. 10 en 11 Gw., indien een vraag te dien aanzien voor hem wordt
opgeworpen. (Art. 26, § 2, eerste lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1724
6 november 2000
23. - Arbitragehof- Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Ongelijke
behandeling.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen die niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou
worden. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1741
8 november 2000
24. - Arbitragehof- Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen, wanneer het desbetre:ffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen
zijn aan de cassatieprocedure; dat is het geval, wanneer het middel niet ontvankelijk
is omdat het opkomt tegen ten overvloede gegeven overwegingen van de bestreden
beslissing. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
17 41
8 november 2000
25. - Arbitragehof- Hof van Cassatie - Verplichting- Grenzen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen die geen verband houdt met de bestreden beslissing. (Art. 26, § 1, 3°,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
17 44
8 november 2000
26. - Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van Cassatie - Middel dat geen
betrekking heeft op de bestreden beslissing - Ontvankelijkheid.
Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een wet
van de artt. 10 en 11 Gw., dient het Hof van Cassatie het Arbitragehof geen
prejudiciele vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het geen
betrekking heeft op de bestreden beslissing. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
30 november 2000
1879
27. - Arbitragehof- Benoeming van een arbiter in een scheidsgerecht- Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Cassatieberoep Ontvankelijkheid- Hof van Cassatie - Verplichting - Perken.
In een rechtspleging waarin de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
conservatoir gesubstitueerd wordt aan een onwillige partij om een arbiter aan te
duiden, is geen ruimte om een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof.
(Artt. 1686, eerste lid, Ger.W., § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
15 december 2000
2004

R
RAAD VAN STATE
1. - Administratief kart geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een
akte of reglement van een administratieve overheid - Bevoegdheid - Grenzen.
De aan de Raad van State toegekende bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement
van een administratieve overheid houdt geen beperking in van de bevoegdheid van
de voorzitter in kort geding om bij voorraad uitspraak te doen betreffende burgerlijke
subjectieve rechten. (Artt. 144 Gw., 17, § 1, Wet Raad van State.)
5 mei 2000
853
2. - Nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering - Gevolg.
Het arrest waarbij de Raad van State een besluit van de Vlaamse Regering nietig
verklaart, brengt door terugwerking de vernietiging jegens eenieder mede van dit
besluit, vanaf het ogenblik waarop het in werking is getreden.
10 oktober 2000
1540
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RADIO· EN TELEVISIEOl\ffiOEP
1. - Franse Gemeenschap - Openbare radio- en televisieomproepinstellingen Reclame - Reclame tijdens televisieseries - Voorwaarden.
Onder sequentie van een programma dat voor de openbare radio- en televisieomroepinstelling niet door reclame mag worden onderbroken, wordt verstaan een reeks
shots die zodanig gemonteerd zijn dat ze een geheel vormen; een serie die door de
maker ervan zo is opgezet dat tv-zenders er reclame kunnen invoegen, kan in haar
geheel niet beschouwd worden als een onderdeel van een programma dat niet door
reclame zou mogen worden onderbroken. (Art. 27quinquies, § 3, derde lid, 17 juli
1987.)
2065
21 december 2000
2. - Franse Gemeenschap - Wet - Begrip - Beheerscontract tussen de Franse
Gemeenschap en de R. T.B.F- Goedkeuring bij besluit van de Regering van de Franse
Gemeenschap - Aard.
Het beheerscontract dat ingevolge de artt. 8 en 9 Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997
houdende het statuut van de "Radio-Television belge de la Communaute francaise"
op 14 oktober 1997 tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F. gesloten is alsook
het besluit van 14 oktober 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap
houdende goedkeuring van dat beheerscontract zijn geen wet in de zin van art. 608
Ger.W. (Artt. 8 en 9, Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997; art. 1 besluit van de Regering van de
Fr.Gem. van 14 okt. 1997; art. 608 Ger.W.)
21 december 2000
2065

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Sociale zaken (bijzondere regels)
Allerlei
STRAFZAKEN

Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
BELASTINGZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging.
De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd, worden in de regel door de
rechter en niet door het Arbitragehof uitgelegd. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) (Impliciet.)
8 mei 2000
865
2. - Algemeen - Verwijzing naar rechtspraak - Geldigheid.
Een arrest dat tot staving van een wetsuitlegging verwijst naar een precedent in de
rechtspraak, geeft aan dat precedent geen algemene en als regel geldende draagwijdte. (Art. 6 Ger.W.)
27 september 2000
1438
3. - Algemeen - Zaak sinds meer dan zes maanden in beraad genomen Vordering tot onttrekking - Verzoekschrift dat niet kennelijk onontvankelijk is Gevolg.
Wanneer het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot
onttrekking van de zaak aan een rechter die meer dan zes maanden verzuimt een
zaak te berechten die hij in overweging had genomen, niet kennelijk onontvankelijk

-209is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden
opgeroepen om op een terechtzitting van het Hof te verschijnen. (Artt. 648, 4 o, 652 en
656, tweede lid, Ger.W.)
23 oktober 2000
1636
4. - Algemeen - Zaak die al meer dan zes maanden in beraad genomen is Onttrekking aan de rechter - Verwijzing.
Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een door hem in
beraad genomen zaak te berechten, kan het Hof de zaak aan hem onttrekken en ze
naar hetzelfde, doch anders samengestelde rechtscollege of naar een ander rechtscollege verwijzen. (Artt. 648, 4°, en 652 Ger.W.)
4 december 2000
1910
5. - Algemeen - Zaak die al meer dan zes maanden in beraad genomen is OntTrekking aan de rechter - Verwijzing.
Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een door hem in
beraad genomen zaak te berechten, kan het Hof de zaak aan hem onttrekken en ze
naar hetzelfde, doch anders samengestelde rechtscollege of naar een ander rechtscollege verwijzen. (Artt. 648, 4°, en 652 Ger.W.)
4 december 2000
1911

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

6. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusietermijn - Betwisting - Conclusie - Laattijdig - Gevolg -Recht
van verdediging.
De conclusie die na het verstrijken van de termijn wordt neergelegd mag niet uit
het debat worden geweerd in zoverre ze de toepassing van artikel 747, § 2,
Gerechtelijk Wetboek betwist; de rechter die hierop geen acht slaat, miskent het
recht van verdediging van de partij die te laat heeft geconcludeerd.
228
27 januari 2000
7. - Burgerlijke zaken- Algemeen- Behandeling en berechting van de vordering- Berechting- Mededeling aan het openbaar ministerie- Advies- Weren van
stukken - Tijdstip.
De betwisting of stukken uit het debat moeten worden geweerd moet niet worden
beoordeeld vooraleer het openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven. (Art. 764
'Ger.W.)
27 januari 2000
228
8. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Taak van de rechter - Verplichting
uitspraak te doen over alle punten van de vordering - Punt van de vordering Begrip.
Geen punt van de vordering, in de zin van art. 1138, 3°, Ger.W., is het door een
partij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatregel te bevelen. (Art.
1138, 3°, Ger.W.)
14 februari 2000
397
9. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtsmacht - Omvang - Betwisting Dwingende wet - Arbeidsovereenkomst - Dringende reden - Termijnen.
Om het recht van verdediging te eerbiedigen, dient de rechter nate gaan of art. 35,
derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet is toegepast, ook al heeft de eiser van
die bepaling geen gewag gemaakt. (Artt. 9.1 en 51 C.A.O.-wet; artt. 6 en 35, derde en
vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
22 mei 2000
956
10. - Burgerlijke Zaken- Algemeen- Algemene regels- Rechter- Uitspraak
- Punt van de vordering.
Geen punt van de vordering, in de zin van art. 1138, 3°, Ger.W. is het verzoek van
een partij om een procedure op te schorten totdat de rechter ten grande uitspraak zal
hebben gedaan. (Art. 1138, 3°, Ger.W.)
29 mei 2000
999

-21011. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbod uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken - Beschikkingsbeginsel - Gevorderde onderhoudsbijdragen Toekenning - Indexeringen - Verplichting van de rechter.
De rechter die een hogere onderhoudsbijdrage heeft toegekend dan er gevorderd
werd - de indexeringen mede in aanmerking nemend - schendt art. 1138, 2°,
Ger.W. en miskent het beschikkingsbeginsel. (Art. 1138, 2° .)
21 september 2000
1413
12. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Recht van verdediging - Beschikkingsbeginsel - Miskenning.
De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt en
waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging. (Art. 1138, tweede
lid, Ger.W.)
30 november 2000
1874
SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)

13. - Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Arbeidsongevallen
- Overheidspersoneel - Provincies-gemeenten - Schadevergoeding - Geneeskundig onderzoek - Blijvende invaliditeit - Percentage - Geneeskundige dienst Oordeel - Administratief onderzoek - Overheid - Beslissing - Betwisting Arbeidsrechtbank - Beoordeling - Omvang.
De arbeidsrechtbank die oordeelt over een geschil met betrekking tot het percentage aan blijvende invaliditeit van een personeelslid van een gemeente, zoals bedoeld
in artikel 19 van de wet van 3 juli 1967, kan geen lager percentage van blijvende
invaliditeit toekennen dan datgene dat door de geneeskundige dienst is erkend. (Art.
19 Arbeidongevailenwet Overheidspersoneel; artt. 3, 3°, 8 en 9 K.B. 13 juli 1970.)
7 februari 2000
313
14. - Burgerlijke zaken- Sociale zaken (bijzondere regels)- WerkloosheidRecht op werkloosheidsuitkering - Herstel van de werkloze in zijn rechten Verplichting van de rechter.
De rechter mag de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkering aileen
hersteilen met inachtneming van de reglementsbepalingen inzake werkloosheid.
(Art. 7, § 11, besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
13 maart 2000
569
15. - Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Werkloosheid Bestuurlijke beslissing - Plaatselijke bevoegdheid - Geschil - Nietigverklaring Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Draagwijdte.
Wanneer de arbeidsrechtbank de bestuurlijke beslissing nietig verklaart wegens
de plaatselijke onbevoegdheid van de directeur van het werkloosheidsbureau, verliest zij de bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing in overeenstemming is
met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en om uitspraak te doen over
de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien. (Art. 7, § 11, besluitwet 28
dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
13 maart 2000
569
16. - Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Vordering Voorwerp - Ambtshalve wijziging door de rechter.
De rechter mag, op grond van het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van een
vordering die strekt tot schadevergoeding wijzigen, ook al is de contractuele tekortkoming een misdrijf. (Art. 26, V:T.Sv.; artt. 9, 11, 42.1 o en 46 Wet Bescherming Loon;
artt. 56.1 en 61 C.A.O.-wet; art. 807 Ger.W.)
19 juni 2000
1145
ALLERLEI

17. - Burgerlijke zaken - Allerlei - Vonnissen en arresten - In beraad houden
Uitspraak - Termijn voor de uitspraak - Gevolgen.
De termijn van een maand na het sluiten van de debatten waarbinnen de rechter
uitspraak moet doen, kan niet aileen verlengd worden maar is daarenboven niet op

-

-211straffe van nietigheid voorgeschreven; de niet-naleving van deze termijn heeft geen
onwettigheid van de na de vermelde termijn gewezen beslissing tot gevolg. (Art 770
Ger.W.)
1265
30 juni 2000

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

18. - Strafzaken - Algemeen - Deskundigenonderzoek - Strafuordering Deskundige aangewezen door de vonnisrechter - Toepassing van het Ger. W. Bevoegdheden van de rechter - Opdracht van de deskundige - Grenzen.
De artikelen van het Ger.W. die bepalen dat het gerechtelijk deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht, zijn niet van toepassing op het door de
strafrechter bevolen deskundigenonderzoek, wanneer het dient tot berechting van de
strafvordering zelf; in dat geval staat het aan de rechter om de voorwaarden ervan
vast te stellen, met inachtneming van het recht van verdediging en van de behoeften
van de strafvordering, en kan de deskundige het deskundigenonderzoek alleen op
tegenspraak verrichten, op voorwaarde dat en voor zover de rechter hem in de
omschrijving van zijn opdracht daartoe heeft verplicht. (Artt. 2 en 962 Ger.W.)
12 april 2000
781
19. - Strafzaken - Algemeen - Vonnissen en arresten - Duur van beraad -

Gevolg.
In strafzaken miskent de omstandigheid dat een beraad geruime tijd heeft
geduurd, het mondeling karakter van de rechtspleging noch het recht van verdediging. (Artt. 190 en 209 Sv.)
9 mei 2000
875
20. - Strafzaken - Algemeen - Beraadslaging - Duur - Redelijke termijn.
De duur van het beraad door de strafrechter volstaat op zichzelf niet om een
overschrijding van de redelijke termijn van art. 6 E.V.R.M. vast te stellen. (Art. 6.1.
E.V.R.M.)
28 november 2000
1861
21. - Strafzaken - Algemeen - Beraadslaging - Duur - Verantwoording.
De strafrechter is niet verplicht in zijn beslissing de duur van het beraad te
verantwoorden.
28 november 2000
1861
22. - Strafzaken - Algemeen - Vervroegde uitspraak - Geldigheid.
Niets verbiedt de strafrechter uitspraak te doen op een terechtzitting die voorafgaat aan deze waarop hij de zaak voor uitspraak heeft gesteld. (Art. 190 Sv.)
28 november 2000
1862
23. - Strafzaken - Algemeen - Uitspraak bij algemene en als regel geldende

beschikking - 1krkeerszaken - Uitstel van strafuitvoering - Weigering van uitstel.
De strafrechter die oordeelt dat uitstel in verkeerszaken in principe ondoelmatig
is, gezien er geen specifieke vorm van herroeping van het uitstel in verkeerszaken
bestaat, doet uitspraak bij wijze van algemene en als regel geldende beschikking en
schendt art. 6 Ger.W.
1864
28 november 2000
STRAFVORDERING

24. - Strafzaken - Strafuordering 1kreisten - Recht van verdediging.

Heromschrijving van telastlegging -

Een voor het eerst bij de uitspraak van de eerste rechter toegepaste heromschrijving van de telastlegging nog v66r de behandeling in hager beroep brengt
een voldoende waarschuwing van dit gegeven voor de beklaagde met zich mee; de
omstandigheid dat het beroepen vonnis vernietigd wordt door de appEdrechters
omdat de beklaagde, anders dan voor het appelgerecht, vooraf niet van deze
herkwalificatie werd verwittigd, doet hieraan niets af. (Algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdedigipg.)
16 mei 2000
·.
··
914

-21225. - Strafzaken - Strafvordering- Kwalificatie- Wijziging- VeroordelingWettigheid- Voorwaarden.
De strafrechter is bevoegd en verplicht om aan de bij hem aanhangig gemaakte
feiten hun juiste kwalificatie te geven, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt
en vaststelt dat de opnieuw gekwalificeerde feiten dezelfde zijn als die waarop de
vervolging is gegrond, of daarin zijn vervat. (Algemeen beginsel van het recht van
verdediging; art. 6.3.b, E.V.R.M.)
21juni2000
1171
26. - Strafzaken- Strafvordering- Herkwalificatie - Verwittiging door eerste
rechter - Veroordeling in hager beroep.
Wettig is de veroordeling in hager beroep als de appelrechters vaststellen dat de
verwittiging van een herkwalificatie van de feiten werd gegeven door de eerste
rechter.
27juni2000
1210
27. - Strafzaken- Strafvordering- Strafdossier- Neerleggen van overtuigingsstukken - Plaats.
De overtuigingsstukken, onverschillig of ze neergelegd zijn op de gri:ffie, al naar het
geval hetzij van de politierechtbank of de correctionele rechtbank, hetzij van het
gerecht dat van de zaak kennis neemt in hoger beroep, maken deel uit van het
strafdossier dat de partijen en de rechter kunnen inzien en zijn aan de tegenspraak
van de partijen onderworpen.
1272
18 juli 2000
28. - Strafzaken - Strafvordering - Verzoek tot heropening van de debatten Stuk overgelegd aan de rechter na het sluiten van de debatten en voor de uitspraak Geen bewijs dat de rechter het stuk uit de debatten heeft geweerd of aan de
tegenspraak van de partijen heeft onderworpen - Gevolg.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, na het
sluiten van het debat en voor de terechtzitting waarop het arrest werd uitgesproken,
aan de rechter stukken werden overgelegd, waarvan niet blijkt dat hij ze ofwel uit het
debat heeft geweerd, ofwel aan de tegenspraak van de partijen heeft onderworpen, is
het voor het Hof niet mogelijk na te gaan of de rechter zijn uitspraak niet laat
steunen op stukken waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren;
het vernietigt dientengevolge de bestreden beslissing. (Artt. 190 en 211 Sv.)
10 oktober 2000
1539
29. - Strafzaken - Strafvordering - Dagvaarding - Beklaagde - Omschrijving van de feiten - Recht van verdediging - Vereiste.
Wanneer op grond van de omschrijving van een bepaald feit in het bevel tot
verwijzing of de dagvaarding niet uit het dossier is op te maken welk precies feit
wordt bedoel9., wordt de rechter in de onmogelijkheid gesteld te bepalen van welk feit
hij werd geadieerd en kan hij de beklaagde niet veroordelen. Wanneer de verwijzing
of de dagvaarding en het dossier evenwel toelaten dit onderzoek te verrichten, kail de
rechtspleging wel tot de veroordeling van de beklaagde leiden. (Art. 182 Sv.)
31 oktober 2000
1690
30. - Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot verwijzing - Omschrijving
van de feiten - Recht van verdediging - Vereiste.
Wanneer op grond van de omschrijving van een bepaald feit in het bevel tot
verwijzing of de dagvaarding niet uit het dossier is op te maken welk precies feit
wordt bedoeld, wordt de rechter in de onmogelijkheid gesteld te bepalen van welk feit
hij werd geadieerd en kan hij de beklaagde niet veroordelen. Wanneer de verwijzing
of de dagvaarding en het dossier evenwel toelaten dit onderzoek te verrichten, kan de
rechtspleging wel tot de veroordeling van de beklaagde leiden. (Art. 182 Sv.)
31 oktober 2000
1690
31. - Strafzaken- Strafvordering- Dagvaarding- Omschrijving van de feiten
- Precisering van de feiten - Voorwaarde.
Wanneer de omschrijving van het feit in de verwijzing of de dagvaarding wel
bepaald, maar niet voldoende precies is, moet aan de beklaagde, met het oog op zijn
recht van verdediging, van de precisering ervan kennis worden gegeven en moet de
rechter hem tevens de mogelijkheid geven zich hierop te verdedigen, desnoods door

-213de zaak uit te stellen. Zowel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij als de
rechter kunnen de kennisgeving van de precisering verrichten en deze precisering
kan zelfs voor het eerst in hoger beroep geschieden.
1690
31 oktober 2000
32. - Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot verwijzing - Omschrijving
van de feiten - Precisering van de feiten - Voorwaarde.
Wanneer de omschrijving van het feit in de verwijzing of de dagvaarding wel
bepaald, maar niet voldoende precies is, moet aan de beklaagde, met het oog op zijn
recht van verdediging, van de precisering ervan kennis worden gegeven en moet de
rechter hem tevens de mogelijkheid geven zich hierop te verdedigen, desnoods door
de zaak uit te stellen. Zowel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij als de
rechter kunnen de kennisgeving van de precisering verrichten en deze precisering
kan zelfs voor het eerst in hoger beroep geschieden.
1690
31 oktober 2000
33. - Strafzaken - Strafvordering - Belgische rechtbanken - Territoriale
bevoegdheid - Oplichting - Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
Inzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats van de
bedrieglijke handelingen of van de materiele buitenbezitstelling van de benadeelde
de bevoegdheid van de Belgische strafrechter. (Artt. 3 en 496 Sw.)
14 november 2000
1785
Territoriale
34. - Strafzaken - Strafvordering - Belgische rechtbanken
bevoegdheid - Misdrijf- Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie.
De Belgische strafgerechten zijn bevoegd om een misdrijf te bestraffen waarvan
een van de constitutieve bestanddelen op het Belgisch grondgebied heeft plaatsgegrepen. (Art. 3 Sw.)
14 november 2000
1785
35. - Strafzaken - Strafvordering - Verwijzing naar de correctionele rechtbank
- Aanhangigmaking van de zaak - Dagvaarding- Strekking.
Wanneer de zaak bij de strafrechter aanhangig is gemaakt door de beslissing tot
verwijzing van het onderzoeksgerecht, is de dagvaarding ter uitvoering van de
verwijzingsbeslissing niet meer dan een kennisgeving van de rechtsdag, waarbij de
beklaagde op de hoogte wordt gebracht van de plaats, de dag en het uur waarop de
zaak zal worden behandeld, ten einde hem in staat te stellen zijn verweer voor te
dragen. (Art. 182 Sv.)
5 december 2000
1912
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

36. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Ontkentenis - Toepasselijke
bepalingen.
De bepalingen van de artt. 848 tot 850 Ger.W., die betrekking hebben op de
ontkentenis, zijn niet van toepassing voor de strafgerechten, zelfs als deze zich ertoe
beperken uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering. (Artt. 848 tot 850
Ger.W.)
19 januari 2000
138

BELASTINGZAKEN
37. - Belastingzaken - Feitelijke gegevens- Partijen- Geen tegenspraakBeslissing - Grondslag - Recht van verdediging.
De rechter mag zijn beslissing niet doen steunen op feitelijke gegevens waarover
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
31 januari 2000
261

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Algemeen
Artikel 3

-214Artikel5
Artikel5.2
Artikel 5.3
Artikel5.4
Artikel6
Artikel6.1
Artikel6.2
Artikel6.3
Artikel 7
ArtikelS
Artikel10
Artikel13
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
ALLERLEI

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
ALGEMEEN

1. - Verdrag Rechten van de Mens - Algemeen - Artikel 6- Commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling - Toepassing.
Art. 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging inzake voorwaardelijke
invrijheidstelling.
5 april 2000
714
ARTIKEL 3

2. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 - Vernederende behandeling Zitting in de gevangenis - Toepassing.
Ret enkele feit zitting te houden in de gevangenis creeert bij de rechter geen
vermoeden van schuld en is evenmin vernederend. (Artt. 3, 6.1 en 6.2 E.V.R.M.)
4 april 2000
704
ARTIKEL 5

Artikel 5.2
3. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 - Artikel 5.2 - Verzoek tot
uitlevering - Voorlopige aanhouding - Kennisgeving van de redenen van de
arrestatie.
Artikel 5.2 E.V.R.M. vereist niet dat de Belgische onderzoeksrechter, die een
vreemdeling ingevolge een verzoek tot uitlevering uitgaande van een buitenlandse
overheid voorlopig onder aanhoudingsbevel plaatst, deze vreemdeling persoonlijk in
een taal die hij verstaat, op de hoogte dient te brengen van de redenen van zijn
arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. De onderzoeksrechter mag deze opdracht aan een door hem aangewezen persoon toevertrouwen.
(Art. 5.2 E.V.R.M.)
28 maart 2000
672
Artikel 5.3
4. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 5- Artikel 5.3- Redelijke termijn
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Ret cassatieberoep dat de verdachte, v66r de eindbeslissing, instelt tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet ontvankelijk, wanneer dat
arrest, zonder over een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artt. 135
en 235bis Sv. uitspraak te doen, de exceptie betreffende de bij art. 5.3 E.V.R.M.
gewaarborgde redelijke termijn verwerpt, aangezien die mogelijke overschrijding
geen grand van nietigheid, niet-ontvankelijkheid of verval van de strafVordering
oplevert. (Art. 5.3 E.V.R.M.; artt. 135, 235bis en 416 Sv.)
19 januari 2000
144
Voorlopige
5. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 - Artikel 5.3
hechtenis - Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de rechter.

-215Art. 5.3 E.V.R.M. wil de verplichting opleggen de verdachte in vrijheid te stellen
vanaf het tijdstip waarop de handhaving van de voorlopige 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.; art. 27, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
44 7
16 februari 2000
Artikel5.4
6. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 - Artikel 5.4 - Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Verdachte - Inzage van het
dossier - Voorwaarden.
Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de verdachte die hierom verzoekt, het recht heeft
om, v66r de opening van het debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de
desbetreffende stukken van het dossier. (Art. 5.4 E.V.R.M.; art. 30 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
5 januari 2000
22
7. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 5 - Artikel 5.4- Rechtsmiddel
aangewend voor een rechtbank - Onpartijdige rechterlijke instantie - Voorlopige
hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling-Hofvan beroep- Samenstelling van het
rechtscollege - Magistraat die van een vordering tot wraking heeft kennisgenomen Gevolg.
Uit de omstandigheid aileen dat een raadsheer bij het hof van beroep uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een beklaagde, die een
verzoek tot invrijheidstelling bij de correctionele rechtbank heeft ingediend, nadat
voornoemde magistraat kennisgenomen heeft van een door die beklaagde tegen de
leden van de voormelde rechtbank ingestelde vordering tot wraking, kart geen
schending van art. 5.4 E.V.R.M. worden afgeleid, evenmin als een miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel dat eenieder het recht verleent om door een onpartijdige
rechterlijke instantie te worden berecht. (Art. 5.4 E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel
dat eenieder het recht verleent om door een onpartijdige rechterlijke instantie te
worden berecht.)
19 januari 2000
146
8. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 - Artikel 5.4 - Zuivering van
nietigheden door de kamer van inbeschuldigingstelling- Gevolg t.a.v. de onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter.
De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de
artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering op vordering
van het openbaar ministerie heeft beslist dat bepaalde stukken van het gerechtelijk
onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft bevolen, kan
geen redelijke twijfel doen rijzen omtrent de onafhankelijkheid van de gelaste
onderzoeksrechter om a charge en a decharge te onderzoeken en miskent evenmin
het recht van verdediging van de verdachte.
667
28 maart 2000
9. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 - Artikel 5.4
Voorlopige
hechtenis - Hoger beroep - Handhaving voorlopige hechtenis - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Bericht nopens de terechtzitting aan verdachte - Inzage
van dossier door verdachte - Vereiste.
De Wet Voorlopige Hechtenis, het E.V.R.M. en het recht van verdediging vereisen,
noch dat de verdachte persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur
van de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling waarop het hager
beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige hechtenis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter
gelegenheid van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzien, tenzij
nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd. (Art. 5.4 E.V.R.M.; 30, § 2, laatste
lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
1212
27 juni 2000
10. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel5- Artikel5.4- Recht op vrijheid
en veiligheid - Recht op voorziening bij de rechter - Voorlopige hechtenis -
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procedure uit het dossier verwijderde nietigverklaarde stukken - Draagwijdte.
De artikelen 5, vierde lid, 6 en 13 E.VR.M. houden niet in dat de rechter die kennis
neemt van de voorziening van iemand die door arrestatie of gevangenhouding van
zijn vrijheid is beroofd, aan deze, krachtens een internrechtelijke bepaling, geen
inzage kan ontzeggen van nietigverklaarde stukken die tegen hem niet zullen
worden gebruikt. (Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M.; 30, § 2, vierde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
19 december 2000
2039
ARTIKEL 6

11. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Arbitragehof- Prejudicieel
geschil - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen - Kennelijke schending.
De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep zijn niet
verplicht het Arbitragehof te vragen om bij wege van een prejudiciele beslissing
uitspraak te doen over een vraag betreffende de schending, o.m. door een wet, van de
artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die wet die grondwetsbepalingen
kennelijk niet schendt; de voormelde rechtscolleges die om die reden weigeren een
dergelijke vraag aan het Arbitragehof te stellen, schenden art. 6 E.VR.M. niet en
miskennen evenmin het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van
de rechter. (Art. 6 E.V.R.M.; artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 26, § 2, 3°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
31 mei 2000
1020
12. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 .._, Recht op een eerlijk proces Onderzoeksgerechten - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding.
Artikel 6 E.VR.M. is niet van toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, tenzij wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten ofverplichtingen tot voorwerp
heeft, en heeft derhalve geen betrekking op het recht van verdediging voor de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een bevel
tot aanhouding uitgevaardigd door een buitenlandse overheid. (Art. 6 E.V.R.M.; art.
3 Uitleveringswet.)
13juni2000
1090

Artikel6.1
13. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Begrip - Getuigenverhoor.
Uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter een verzoek tot getuigenverhoor
verwerpt wegens de tijd die sinds de feiten is verstreken, volgt niet dat degene die
daarom verzoekt buiten de bij art. 6.1 gewaarborgde redelijke termijn is berecht.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
5 januari 2000
16
14. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafvervolging
- Redelijke termijn - Overschrijding - Gevolg.
Voor zover ondertussen het bewijs niet is teloorgegaan of de uitoefening van het
recht van verdediging niet onmogelijk is geworden, bepaalt de rechter in strafzaken
bij overschrijding van de redelijke termijn voor de berechting van de zaak het meest
passende herstel voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed of nadeel; dit
herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf dan de wettelijk
bepaalde minimumstraf of enige straf, zelfs na toepassing vanverzachtende omstandigheden, zo de wet dit toelaat, hetzij in het uitspreken van een schuldigverklaring
alleen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
25 januari 2000
199
15. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Commissie voor
de voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtspleging - Toepassing van artikel 6
E.VR.M.

------------------~---------
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voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 6 E.V.R.M.)
25 januari 2000
211
16. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Overschrijding - Sanctie - Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Uit de vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden, kan het vonnisgerecht
niet afleiden dat de strafvordering niet ontvankelijk is. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
2 februari 2000
282
17. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op de
onpartijdigheid van de rechter - Schending - Rechtspleging - Wraking.
Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de
wet, kan de schending van de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. geen grond tot
wraking opleveren. (Art. 828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M. en art. 14.1 I.V.B.P.R.)
4 februari 2000
304
18. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken Strafvordering - Hoger beroep - Verstek - Verzet - Beklaagde - Weigering tot
vertegenwoordiging door raadsman - Verzet ongedaan - Rechtstreekse werking van
verdragsbepalingen - Gevolg.
De appEllrechters die op het verzet van de beklaagde deze het recht ontzeggen zich
te laten vertegenwoordigen door een raadsman en het verzet ongedaan verklaren,
ontnemen hem de mogelijkheid zijn verdediging voor te dragen door de raadsman
van zijn keuze en schenden aldus artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., nu vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang
hebben op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artt. 185 en 211 Sv. (Artt. 6.1 en 6.3.c, E.V.R.M.; 185 en 211 Sv.)
15 februari 2000
424
19. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Voorlopige
hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Toepassing.
De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
16 februari 2000
44 7
20. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijk proces - Onpartijdige rechter - Plaatsvervangend raadsheer - Op rust
gesteld lid van het openbaar ministerie - Toepassing.
De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie wegens
zijn vroeger ambt een pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt, wekt geen
schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, eerste lid, E.V.R.M. en artikel 14,
eerste lid, I.V.B.P.R. wanneer hij, overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk
Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel
207bis, § 1, 3°, Gerechtelijk Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak. (Art.
6, lid 1, E.V.R.M.; art. 14, lid 1, I.V.B.P.R.; artt. 102, § 1, en 207bis, § 1, 3°, Ger.W.)
7 maart 2000
522
21. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - Commissie voor
de voorwaardelijke invrijheidstelling- Verzoek tot invrijheidstelling- Toepasselijkheid.
De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende op een verzoek tot invrijheidstelling van de veroordeelde, heeft niet
het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het vaststellen van burgerlijke
of politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een beslissing op een
strafvervolging. De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. zijn niet toepasselijk op de
rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 4
wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling; art. 6
E.V.R.M.; art. 14 I.V.B.P.R.)
7 maart 2000
527
22. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter- Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid.
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ontvankelijk, als het onderzoek van dat middel een onderzoek van feitelijke gegevens
vereist, waarvoor het Hofniet bevoegd is. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
8 maart 2000
530
23. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Beoordeling.
In zoverre de rechter releveert dat een uitgebreid getuigenverhoor geschiedde
mede op verzoek van de beklaagde, verwijt hij hem niet gebruik te hebben gemaakt
van een essentieel recht van verdediging, maar stelt hij vast dat de concrete
uitoefening van dit recht een bepaalde tijd vergt, waardoor het redelijk karakter van
de termijn binnen dewelke de zaak is behandeld niet wordt aangetast. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
14 maart 2000
583
24. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1- VreemdelingVluchteling - Betwisting - Aard.
Een betwisting omtrent de hoedanigheid van vluchteling is geen betwisting over
rechten en verplichtingen bedoeld in artikel6.1 E.V.R.M.
16 maart 2000
596
25. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - VreemdelingVluchteling - Kart geding - Bevoegdheid - Voorwaarden.
De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. staan er niet aan in de weg dat de bevoegdheid van
de rechter in kort geding wordt uitgesloten, als hij niet vaststelt dat de vreemdeling,
kandidaat-vluchteling, die op hem een beroep doet, enig gevaar loopt voor zijn leven,
zysieke integriteit ofvrijheid. (Artt. 6.1 en 13 E.V.R.M., 584 Ger.W. en 63, tweede lid,
Vreemdelingenwet.)
596
16 maart 2000
26. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Strafzaken - Aanvang - Gevolg.
De redelijke termijn is deze binnen welke een tegen iemand ingestelde strafvordering behandeld en beslecht dient te worden en gaat slechts in op het ogenblik dat
de betrokkene "beschuldigd" is ter zake de strafbare feiten waarop de strafvordering
betrekking heeft, dit is wanneer de betrokkene in verdenking wordt gesteld wegens
het plegen van een strafbaar feit of wanneer hij wegens enige andere daad van
opsporings- of vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft en dit
een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij
verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de
beschuldigingen die in de zin van het Verdrag tegen hem zijn ingebracht. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
20 maart 2000
631
27. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 -Recht van
verdediging - Sociale zaken - Arbeidsinspectie - Processen-verbaal - Aard Gevolg.
De processen-verbaal van de sociale inspecteurs, waarvan sprake is in artikel 9
van de wet van 16 november 1972, zijn aileen maar bestemd om de overtredingen van
de in die wet opgesomde strafbepalingen vast te stellen met het oog op de bestraffing
ervan; een zulkdanig proces-verbaal maakt geen "beschuldiging" uit in de zin van
artikel 6.1 van het E.V.R.M., nu het de betrokkene niet in verdenking stelt en hem
ook niet noopt tot het nemen van maatregelen om zich te verdedigen. (Art. 9
Arbeidsinspectiewet; art. 6.1 E.V.R.M.)
631
20 maart 2000
28. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafvervolgingen - Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie.
Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch enige andere bepaling van dat verdrag of van de
nationale wet duidt de gevolgen aan die de bodemrechter aan de door hem
vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden.
641
22 maart 2000
29. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafvervolgingen - Redelijke termijn - Overschrijding - Straf- Gevolg.
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de zin van de artt. 79 tot 85 Sw. (Art. 6.1 E.V.R.M.; artt. 79 tot 85 Sw.)
641
22 maart 2000
30. - Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6 -Artikel6.1- Strafvervolging
- Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie
De rechter die regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, kan
o.m. een bij wet bepaalde straf uitspreken, die hij evenwel op een reele en duidelijke
wijze vermindert t.a.v. de straf die hij zou hebben opgelegd als hij de overdreven duur
van de rechtspleging niet had vastgesteld, of een straf uitspreken die Iichter is dan
de bij wet bepaalde minimumstraf, of de beklaagde aileen maar schuldig verklaren.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
22 maart 2000
641
31. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1- Zuivering van
nietigheden door het onderzoeksgerecht - Dezelfde rechters die beslissen over de
handhaving van de voorlopige hechtenis - Onpartijdigheid.
De omstandigheid dat raadsheren die deel uitmaken van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over een hager beroep van een verdachte tegen een beslissing
van de raadkamer betreffende diens voorlopige hechtenis, zitting hadden in de kamer
van inbeschuldigingstelling die in dezelfde zaak voordien met toepassing van de
artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van StrafVordering op vordering
van het openbaar ministerie heeft beslist dat bepaalde stukken van het onderzoek
nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft bevolen, kan geen
redelijke twijfel doen rijzen omtrent hun onpartijdigheid om te oordelen over het
hager beroep van de verdachte tegen de handhaving van zijn voorlopige hechtenis en
miskent evenmin zijn recht van verdediging.
28 maart 2000
667
32. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken Openbaar ministerie - Tijdens het debat mondeling aangevoerde argumenten Geen voorafgaande kennisgeving aan de partijen - Gevolg.
Uit het feit aileen dat het O.M., v66r de aanvang van het de bat voor de strafrechter,
de partijen geen kennis heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het
tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, kan noch een schending van de artt.
6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R., noch een miskenning
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid. (Artt. 6.1
en 6.3b E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
29 maart 2000
674
33. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.1- Recht op een
eerlijke behandeling - Zitting in de gevangenis - Toepassing.
Het enkele feit zitting te houden in de gevangenis creeert bij de rechter geen
vermoeden van schuld en is evenmin vernederend. (Artt. 3, 6.1 en 6.2 E.V.R.M.)
4 april 2000
704
34. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Vonnisgerecht - Beoordeling - Gedrag van de beklaagde.
De vonnisgerechten dienen, in het licht van de gegevens van elke zaak, na te gaan
of de zaak binnen een redelijke termijn is behandeld; de gegevens waarmee rekening
kan worden gehouden, zijn niet aileen de aard en de complexiteit van de zaak, en de
wijze waarop zij door het gerecht is onderzocht, maar oak het gedrag van de
beklaagde, die door zijn houding het verloop van het proces kan vertragi:m. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
12 april 2000
781
35. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Vonnisgerechten
- Terechtzitting - Verzoek om alle in beslag genomen overtuigingstukken over te
leggen - Verwerping - Eerlijk proces - Voorwaarde.
Miskenning van de algemene beginselen van het recht van verdediging en van het
recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid aileen dat
de rechter het verzoek van de beklaagde om aile, tijdens het onderzoek in beslag
genomen overtuigingstukken op de terechtzitting voor te leggen, heeft verworpen, als
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ontdekking van de waarheid, daar de in beslag genomen zaken nauwgezet zijn
beschreven in een inventaris, die bij het dossier is gevoegd en waarover de partijen
vrij tegenspraak hebben kunnen voeren. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
19 april 2000
819
36. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Strafvervolging
- Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheidHoofdaannemer- Bouwplaats- Inlichtingen- Mededeling- Verzuim- R.S.Z. Verschuldigd bedrag - Herstelvergoeding - Geuolg - Cassatiemiddel - StrafNaar recht falend middel.
N aar recht faalt het middel dat zegt dat art. 6.1 E.VR.M. toepasselijk is omdat het
de vergoeding als bedoeld in art. 30ter, § 6, B, eerste lid, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969, na de wijziging ervan bij wet 20 juli 1991, die een louter
hersteilend karakter heeft, omschrijft als een strafsanctie. (Art. 6.1 E.VR.M.)
8 mei 2000
865
37. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
-Aanvang.
Wanneer de rechter vaststelt dat de verschillende misdrijven waarvan hij heeft
kennisgenomen, de opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde misdadig
opzet, moet het geheel van die misdrijven berecht worden binnen een redelijke
termijn die pas begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de vervolgde persoon
verplicht werd zich te verdedigen tegen het laatste feit dat de uiting van dat misdadig
opzet vormt. (Art. 6.1. E.VR.M.)
930
17 mei 2000
38. - Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6 -Artikel6.1-Redelijke termijn
- Beoordeling door de uonnisgerechten.
De vonnisgerechten dienen, in het licht van de concrete gegevens van elke zaak, na
te gaan of de zaak binnen een redelijke termijn werd behandeld en, zo dit niet het
geval is, te oordelen in hoeverre die termijn werd overschreden en wat de gevolgen
daarvan zijn. (Art. 6.1. E.V.R.M.)
17 mei 2000
930
39. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - OndervragingGetuigenis onder eed - Beklaagde - Wapengelijkheid.
In het systeem van de vrije bewijswaardering wordt de wapengelijkheid niet
miskend door de omstandigheid dat getuigen onder eed worden ondervraagd en een
beklaagde slechts buiten eed in zijn verweer wordt gehoord. (E.VR.M. art. 6.1.)
20juni2000
1155
40. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Ouerschrijding - Geuolgen.
Bij overschrijding van de redelijke termijn, voor zover ondertussen het bewijs niet
teloor is gegaan of de uitoefening van het recht van verdediging niet onmogelijk is
geworden, moet de strafrechter het meest passende herstel bepalen voor het door de
beklaagde hierdoor geleden leed of nadeel. Dit herstel kan bestaan, hetzij in het
opleggen van een straf die lager kan zijn dan de wettelijk bepaalde minimumstraf of
enige straf, zelfs na toepassing van verzachtende omstandigheden zo de wet dit
toelaat, hetzij in het uitspreken van een schuldigverklaring aileen, maar niet in het
verval van de strafVordering.
20juni2000
1161
41. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - Onpartijdigheid
van de rechter - Raadkamer - Voorzitter - Magistraat die als onderzoeksrechter is
opgetreden - Gevolg.
Wanneer de voorzitter van de raadkamer, in het kader van de hem voorgelegde
zaak, vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden, zonder zelf een onderzoek te
hebben verricht, maar om daden te verrichten die hem niet ertoe hebben kunnen
aanzetten een oordeel over de voorgelegde gegevens te vormen, kan die omstandigheid geen gewettigde twijfel wekken omtrent de geschiktheid van de raadkamer om
op onpartijdige wijze uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging; uit die
omstandigheid aileen kan niet worden afgeleid dat de beklaagde geen recht op een
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6.1. E.V:R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
21 juni 2000
1164

42. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken Anonieme getuige - Bewijswaarde.
Uit de omstandigheid aileen dat een arrest verwijst naar een anonieme getuigenis
waarin het uiterlijk van beklaagde in algemene bewoordingen wordt omschreven en
op grand waarvan, samen met een geheel van precieze feitelijke gegevens, die
verdachte gei:dentificeerd en zijn schuld bewezen kan worden, kan niet worden
afgeleid dat voornoemd getuigenis in de beoordeling van de appelrechters een
doorslaggevende rol heeft gespeeld en 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.)
28juni2000
1217
43. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.1. - Burgerlijke
zaken- Redelijke termijn- Vonnissen en arresten- In beraad houden- Uitspraak
- Termijn voor de uitspraak - Gevolgen.
Aileen uit de omstandigheid dat het arrest gewezen werd na negen maanden en
twee dagen te rekenen vanaf het sluiten van het debat, volgt niet dat het recht van
eiser op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijk termijn en zijn recht van
verdediging miskend zouden zijn, gelet op de tijd die partijen genomen hebben om de
zaak voor de appelrechter in staat te stellen, de aard van de beslissing en de door
partijen uitgewisselde conclusies en aangevoerde middelen. (Art. 6.1 E.V:R.M.; art.
770 Ger.W.)
30juni2000
1265
44. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.1 - Onafhankelijke
en onpartijdige rechterlijke instantie - Samenstelling van het rechtscollege Voorzitterschap - Regelmatigheid - Gevolgen.
Wanneer het arrest van het hofvan beroep is gewezen door de magistraten die alle
terechtzittingen over de zaak hebben bijgewoond, onder het voorzitterschap van
degene die, onder hen, tevens het debat heeft voorgezeten, hebben de appelrechters
het bij wet bepaalde recht van de beklaagde nageleefd om door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie te worden berecht. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.;
art. 6.1. E.V:R.M.)
4 oktober 2000
1498
45. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Strafrechter - Beraadslaging - Duur - Gevolg.
De duur van het beraad door de strafrechter volstaat op zichzelf niet om een
overschrijding van de redelijke termijn van art. 6 E.V:R.M. vast te stellen. (Art. 6.1.
E.V.R.M.)
28 november 2000
1861
46. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Vastgoedmakelaar - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Beroepskamer- Beslissing
- Datum van uitspraak - Geen bepaling van rechtsdag - Geen dagvaarding Gevolg.
De omstandigheid dat de beroepskamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars geen datum vastgesteld heeft voor de uitspraak van haar beslissing en dat
zij eiser niet heeft gedagvaard om bij de uitspraak aanwezig te zijn, houdt geen
enkele miskenning van het recht van verdediging in. (Art. 6.1 E.V:R.M.)
1876
30 november 2000
47. - Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6 -Artikel6.1- TuchtzakenOnpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Raad van beroep van de Orde van Advocaten - Samenstelling.
De samenstelling van de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten kan
geen grond zijn om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid ervan in de zin van
artikel 6.1 E.V:R.M. in twijfel te trekken. (Art. 6.1 E.V:R.M.; art. 473 Ger.W.)
30 november 2000
1879
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48. - ikrdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.2 - ikrmoeden van
onschuld - Zitting in de gevangenis - Toepassing.
Het enkele feit zitting te houden in de gevangenis creeert bij de rechter geen
vermoeden van schuld en is evenmin vernederend. (Artt. 3, 6.1 en 6.2 E.V.R.M.)
4 april 2000
704
49. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.2 - ikrmoeden van
onschuld - Begrip.
Miskenning van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de bodemrechter steunt op de bekentenissen van de
beklaagde om te beslissen dat hun laattijdige intrekking niet geloofWaardig is. (Art.
6.2 E.V.R.M.)
24 mei 2000
978
50. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.2 - ikrmoeden van
onschuld - Draagwijdte.
Art. 6.2 E.V.R.M., volgens hetwelk eenieder die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd, voor onschuldig wordt gehouden tot zijn schuld bewezen wordt, heeft alleen
betrekking op de verklaring van beklaagdes schuld aan het hem ten laste gelegde
feit; het heeft geen betrekking op de burgerlijke rechtsvordering. (Art. 6.2 E.V.R.M.)
6 december 2000
1936
Artikel 6.3
51. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.3 - Artikel 6.3.e Recht op gratis bijstand van een talk - Begrip.
De tolkkosten mogen niet ten laste van de beklaagde worden gelegd. (Art. 6.3.e
E.V.R.M.)
12 januari 2000
83
52. - Verdrag Rechten van ·de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.3- StrafzakenStrafvordering - Hoger beroep - Verstek - Verzet - Beklaagde - Weigering tot
vertegenwoordiging door raadsman - Verzet ongedaan - Rechtstreekse werking van
verdragsbepalingen - Gevolg.
De appelrechters die op het verzet van de beklaagde deze het recht ontzeggen zich
te laten vertegenwoordigen door een raadsman en het verzet ongedaan verklaren,
ontnemen hem de mogelijkheid zijn verdediging voor te dragen door de raadsman
van zijn keuze en schenden aldus artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., nu vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang
hebben op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artt. 185 en 211 Sv. (Artt. 6.1 en 6.3.c, E.V.R.M.; 185 en 211 Sv.)
15 februari 2000
424
53. - ikrdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.3 - Recht van
verdediging- Rechterlijke beslissing- Kennisgeving bij gerechtsbrief- Informatiewaarborg - Gevolg.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit het stelsel
waarbij door een gerechtsbriefvan de rechterlijke beslissingen kennis wordt gegeven
aan de betrokkenen die tegelijkertijd uitdrukkelijk worden ingelicht over de gevolgen
van die kennisgeving en waarbij die kennisgeving de termijn doet ingaan voor de
aanwending van de rechtsmiddelen; dit stelsel geeft aan de bestemmelingen van de
gerechtsbrief de vereiste inlichtingen en laat een voldoende termijn om hun recht van
verdediging ten volle uit te oefenen. (Art. 6.3 E.V.R.M. en 14.1 B.U.P.O.; art. 792,
tweede lid, Ger.W.)
21 februari 2000
468
54. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.3 - Strafzaken Openbaar ministerie - Tijdens het debat mondeling aangevoerde argumenten Geen voorafgaande kennisgeving aan de partijen - Gevolg.
Uit het feit alleen dat het O.M., v66r de aanvang van het debat voor de strafrechter,
de partijen geen kennis heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het
tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, kan noch een schending van de artt.
6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R., noch een miskenning
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en 6.3b E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
29 maart 2000
674
55. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.3- Veroordeelde Voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling - Verwerping - Recht van verdediging - Miskenning - Begrip.
Ret recht van verdediging wordt niet miskend door de beslissing tot verwerping
van de voorwaardelijke invrijheidstelling, die gegrond is op de zwaarwichtigheid van
de feiten waarop de veroordeling is gestoeld, en op de sociale onrust die de
invrijheidstelling van de veroordeelde, gelet op het overblijvende gedeelte van de
straf, zou veroorzaken, aangezien die veroordeelde, tijdens een tegensprekelijk de bat
voor de commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn middelen over het
geheel van de gegevens van het dossier vrij heeft kunnen aanvoeren. (Art. 6.3
E.V.R.M.)
5 april 2000
714
56. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6. 3 - OndervragingBeklaagde - Getuigenis onder eed.
Uit art. 6, §§ 1 en 3, E.V.R.M. volgt niet dat een beklaagde het recht heeft om in zijn
eigen strafzaak onder eed als getuige te worden ondervraagd. (E.V.R.M. art. 6, §§ 1
en 3.)
20 juni 2000
1155
57. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.3- StrafzakenStrafvordering - Kwalificatie - Wijziging - Veroordeling - Wettigheid - Voorwaarden.
De strafrechter is bevoegd en verplicht om aan de bij hem aanhangig gemaakte
feiten hun juiste kwalificatie te geven, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt
en vaststelt dat de opnieuw gekwalificeerde feiten dezelfde zijn als die waarop de
vervolging is gegrond, of daarin zijn vervat. (Algemeen beginsel van het recht van
verdediging; art. 6.3.b, E.V.R.M.)
21 juni 2000
1171
58. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.3- StrafzakenBewijs- Getuige- Anonieme getuige- Inlichtingen verstrekt aan politieambtenaar
- Bewijswaarde.
In zoverre inlichtingen verstrekt aan een politieambtenaar door een anoniem
gebleven getuige niet als bewijsmiddel van doorslaggevend belang mogen worden
aangewend bij de vorming van de innerlijke overtuiging van de rechter, kan evenwel
geen schending van art. 6 E.V.R.M., noch miskenning van het recht van verdediging
worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging heeft gegrond,
niet aileen op verklaringen van anoniem gebleven getuigen, maar bovendien op de
overige hem regelmatig overgelegde bewijsgegevens waarvan hij de bewijswaarde
beoordeelt, zoals de verklaringen van een medebeklaagde en van wel met naam
gekende getuigen, de eigen uitleg van de beklaagde en de objectieve en materiele
feitelijke gegevens eigen aan de zaak.
27juni2000
1204
59. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.3 - Getuigen a
decharge - Beoordeling door rechter van gevraagd getuigenverhoor.
Zo art. 6, lid 3, d, E.V.R.M. het recht van de beklaagde waarborgt om getuigen a
decharge op te roepen, verhindert die bepaling niet dat de rechter de pertinentie van
een gevraagd getuigenverhoor beoordeelt en die vraag afwijst mits hij het recht van
de partijen om een zodanig bewijs te leveren, niet miskent. (Art. 6, lid 3, d, E.V.R.M.)
3 oktober 2000
1470
60. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.3- Kennisgeving van
de beschuldiging - Latere precisering - Regelmatigheid van de strafrechtelijke
veroordeling - Voorwaarde.
Een miskenning van het recht van artikel6, derde lid, a, E.V.RM. van eenieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, om onverwijld, in een taal welke hij
verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de
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van de strafrechtelijke veroordeling niet aan, wanneer de strafrechter, naar de regels
van het interne recht, oordeelt dat een latere kennisgeving of precisering van de
beschuldiging wettelijk mogelijk was, ze het recht van verdediging van de beklaagde
niet onherstelbaar heeft geschaad en hem heeft toegelaten zijn recht van verdediging
uit te oefenen.
1690
31 oktober 2000
61. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.3- Recht op een
eerlijk proces - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het dossier Ingevolge een eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietigverklaarde stukken - Draagwijdte
De artikelen 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M. houden niet in dat de rechter die kennis
neemt van de voorziening van iemand die door arrestatie of gevangenhouding van
zijn vrijheid is beroofd, aan deze, krachtens een internrechtelijke bepaling, geen
inzage kan ontzeggen van nietigverklaarde stukken die tegen hem niet zullen
worden gebruikt. (Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M.; 30, § 2, vierde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
19 december 2000
2039
ARTIKEL 7

62. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 7- Strafzaken - Strafvordering
- Verjaringswetten - Verenigbaarheid.
Art. 7 E.V.R.M. is niet van toepassing op de wetten die de verjaringstermijn
verlengen.
2 februari 2000
282
63. - Verdrag Rechten van de Mens -Artikel7- Verjaring van de strafvordering
- Nieuwe wet - Ongunstig voor de beklaagde - Gevolg.
Een wet die de verjaring van de strafvordering verlengt, is wellicht ongunstig voor
een beklaagde ter zake van zijn vervolgbaarheid, maar is niet in strijd met artikel 7
E.V.R.M. dat enkel de bestraffing betreft. (Art. 15 I.VB.P.R.)
23 mei 2000
968
64. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 7 - Geen straf zonder wet Verjaring van de strafuordering - Termijn - Nieuwe wet - Werking in de tijd Verlenging van de termijn - Verenigbaarheid.
Nude regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of
de straf bedoeld in de artikelen 7.1 E.VR.M. en 15.1 I.V.B.P.R. impliceren deze
artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden veroordeeld op grond van
een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt
onder de vroegere wet. (Art. 21 tot 24 V.T.Sv; art. 7.1 E.V.R.M.; Art. 15.1 I.V.B.P.R.)
5 december 2000
1920
ARTIKEL 8

65. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 - Eerbiediging van de briefwisseling - Bewijsmiddel - Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen Voorwaarden.
Noch artikel8 E.V.R.M. noch artikel29, eerste lid, Grondwet, houden verbod in om
brieven die men op regelmatige wijze in zijn bezit heeft te gebruiken in een
echtscheidingsgeding ofhet geding dat strekt tot voorlopige maatregelen tijdens dat
geding; het doet niet ter zake dat in een geding over voorlopige maatregelen een
foutief gedrag van een der echtgenoten niet of in mindere mate dan in het
echtscheidingsgeding zelf aan bod komt.
27 januari 2000
228
66. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 - Artikel 8.2 - Recht op
eerbiediging van het prive-leven - Inmenging van het openbaar gezag- Voorwaarden - Telefoontap.
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toegestane inmenging van het openbaar gezag in het prive-leven. (Art. 8.2. E.V.R.M.;
art. 88bis Sv.)
11 oktober 2000
1561
ARTIKEL 10

67. - Verdrag Rechten van de Mens -Artikel10.2- Vrijheid van meningsuiting
- Wettelijke beperkingen - Begrip.
Wettelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting geven de rechter, mits
ze duidelijk genoeg omschreven zijn, het recht om in kort geding een uitgever die
inbreuk schijnt te plegen op het prive-leven en het recht van verdediging van een
persoon, het bevel te geven de verspreiding van de schadeveroorzakende tekst te
doen ophouden. (Art. 10.2 E.V.R.M.; art. 144 Gw. 1994; art. 1382 B.W.; artt. 584 en
1039 Ger.W.)
29juni2000
1245
ARTIKEL 13

68. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel13- Daadwerkelijke rechtshulpBegrip.
De vraag of de rechtshulp daadwerkelijk is moet onderzocht worden op grond van
het volledig verloop van de procedure voor de nationale instantie. (Art. 13 E.V.R.M.)
16 maart 2000
596
69. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel13- Daadwerkelijke rechtshulpAdministratief rechtscollege.
De daadwerkelijke rechtshulp bestaat niet noodzakelijk in een bescherming door
de rechter maar kan ook worden gegeven door een administratief rechtscollege. (Art.
13 E.V.R.M.)
16 maart 2000
596
70. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel13- Daadwerkelijke rechtshulpVreemdeling - Vluchteling - Vaste beroepscommissie - Procedure - Beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State - Voorwaarden.
De procedure voor de Vaste Beroepscommissie, een administratief rechtscollege
dat de nodige waarborgen biedt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, heeft een
schorsende werking, sluit in beginsel uit dat de vreemdeling, hangende het hoger
beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
staatlozen, zou worden uitgewezen en biedt zodoende daadwerkelijke rechtshulp;
hieraan staat niet in de weg dat een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State
na de beeindiging van die procedure geen schorsende werking heeft. (Artt. 57/12-23
Vreemdelingenwet en 13 E.V.R.M.)
16 maart 2000
596
71. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel13- Vreemdeling- VluchtelingKart geding - Bevoegdheid - Voorwaarden.
De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. staan er niet aan in de weg dat de bevoegdheid van
de rechter in kort geding wordt uitgesloten, als hij niet vaststelt dat de vreemdeling,
kandidaat-vluchteling, die op hem een beroep doet, enig gevaar loopt voor zijn leven,
fysieke integriteit ofvrijheid. (Artt. 6.1 en 13 E.V.R.M., 584 Ger.W. en 63, tweede lid,
Vreemdelingenwet.)
596
16 maart 2000
72. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 13 -Recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Inzage van het dossier Ingevolge een eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietigverklaarde stukken - Draagwijdte
De artikelen 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M. houden niet in dat de rechter die kennis
neemt van de voorziening van iemand die door arrestatie of gevangenhouding van
zijn vrijheid is beroofd, aan deze, krachtens een internrechtelijke bepaling, geen
inzage kan ontzeggen van nietigverklaarde stukken die tegen hem niet zullen
worden gebruikt. (Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M.; 30, § 2, vierde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
19 december 2000
2039
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INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
73. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.1
- Recht op een onpartijdige rechter - Schending - Rechtspleging - Wraking.
Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de
wet, kan de schending van de artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. geen grond tot
wraking opleveren. (Art. 828 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M. en art. 14.11.V.B.P.R.)
4 februari 2000
304
74. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.1
- Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Toepassing.
De artt. 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 14.11.V.B.P.R.)
16 februari 2000
44 7
75. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel14Artikel 14.1- Recht op een eerlijk proces- Onpartijdige rechter- Plaatsvervangend raadsheer- Op rust gesteld lid van het openbaar ministerie - Toepassing.
De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie wegens
zijn vroeger ambt een pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt, wekt geen
schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, eerste lid, E.V.R.M. en artikel 14,
eerste lid, I.V.B.P.R. wanneer hij, overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk
Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel
207bis, § 1, 3°, Gerechtelijk Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak. (Art.
6, lid 1, E.V.R.M.; art. 14, lid 1, I.V.B.P.R.; artt. 102, § 1, en 207bis, § 1, 3°, Ger.W.)
7 maart 2000
522
76. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel14Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling- Verzoek tot invrijheidstelling
- Toepasselijkheid.
De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidsteiling, uitspraak doende op een verzoek tot invrijheidsteiling van de veroordeelde, heeft niet
het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het vaststeilen van burgerlijke
of politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een beslissing op een
strafvervolging. De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. zijn niet toepasselijk op de
rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidsteiling. (Art. 4
wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsteiling; art. 6
E.V.R.M.; art. 14 I.V.B.P.R.)
7 maart 2000
527
77. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel14Artikel14.3, b- Strafzaken- Openbaar ministerie- Tijdens het debat mondeling
aangevoerde argumenten - Geen voorafgaande kennisgeving aan de partijen Gevolg.
Uit het feit aileen dat het 0 .M., v66r de aanvang van het debat voor de strafrechter,
de partijen geen kennis heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het
tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, kan noch een schending van de artt.
6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R., noch een miskenning
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid. (Artt. 6.1
en 6.3b E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
674
29 maart 2000
78. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel14Administratieve sanctie inzake belastingen - Strafsanctie - Begrip.
Om te beslissen of een administratieve sanctie inzake belastingen een strafsanctie
is in de zin van art. 14 I.V.B.P.R., moet nagegaan worden of ze zonder onderscheid
elke belastingplichtige en niet slechts een bepaalde groep met een particulier statuut
betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanctie stelt, niet
aileen maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe
strekt te straffen om de herhaling van soortgelijke handelingen te voorkomen, op een
norm met een algemeen karakter is gegrond, waarvan het oogmerk tezelfdertijd
preventief en repressiefis en of ze zwaar is gelet op het bedrag; als na onderzoek van
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de voormelde internationale rechtsregel. (Art. 14 I.V.B.P.R.) (Impliciet.)
1199
26 juni 2000
79. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 2 Discriminatie - Begrip.
Uit de omstandigheid aileen dat een arrest vermeldt dat het uiterlijk van de
beklaagde overeenkomt met de informatie verstrekt door een niet gei:dentificeerde
getuige, die erop gewezen heeft dat de daders van het misdrijf Maghrebijnen waren,
kan geen schending van art. 2 I.V.B.P.R worden afgeleid op grond van discriminatie
van de beklaagde. (Art. 2 I.V.B.P.R.)
28juni2000
1217
80. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel19.3
- Vrijheid va~; meningsuiting - Grenzen.
Art. 19.3 I.V.B.P.R. is enkel van toepassing binnen de context van de bepalingen of
beperkingen die vermeld of toegestaan worden in art. 10 E.V.R.M. (Art. 19.3
I.V.B.P.R.; art. 10 E.V.R.M.)
29juni2000
1245
81. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel 15Geen straf zonder wet- Verjaring van de strafuordering- Termijn- Nieuwe wetWerking in de tijd - Verlenging van de termijn - Verenigbaarheid.
Nude regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of
de straf bedoeld in de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. impliceren deze
artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden veroordeeld op grond van
een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt
onder de vroegere wet. (Art. 21 tot 24 V.T.Sv; art. 7.1 E.V.R.M.; art. 15.1 I.V.B.P.R.)
5 december 2000
1920

ALLERLEI
82. - Allerlei - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Wet in de
zin van artikel 608 Ger. W
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10
december 1948 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties, is niet
ingevoerd in het Belgische recht en is geen wet in de zin van art. 608 Ger.W. (Art. 608
Ger.W.)
21 juni 2000
1171

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
TUCHTZAKEN
DIENSTPLICHTZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Hof van beroep Verhindering van de effectieve en plaatsvervangende raadsheren - Toegevoegde
advocaat - Voorwaarden.
Een advocaat die sinds ten minste vijftienjaar is ingeschreven op het tableau van
de Orde, kan het rechtscoilege van het hofvan beroep aileen voltallig maken als niet
aileen alle raadsheren, maar ook alle plaatsvervangende raadsheren van dat hof zijn
verhinderd. (Artt. 321 en 322 Ger.W.)
881
10 mei 2000

-2282. - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Regelmatigheid Ranglijsten - Draagwijdte.
Aangezien de bepaling, volgens welke de in de rechtscolleges van de rechterlijke
orde gehouden ranglijsten de rang bepalen van de magistraten die in een zelfde
kamer zitting houden, noch substantieel noch op straffe van nietigheid is voorgeschreven, heeft zij aileen betrekking op de voorrang tussen die magistraten en is zij
geen regel waarvan zij niet kunnen afwijken. (Art. 313, eerste lid, Ger.W.)
4 oktober 2000
1498
3. - Algemeen - Samenstelling van het rechtscollege - Voorzitterschap Regelmatigheid - Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie - Gevolgen.
Wanneer het arrest van het hofvan beroep is gewezen door de magistraten die alle
terechtzittingen over de zaak hebben bijgewoond, onder het voorzitterschap van
degene die, onder hen, tevens het debat heeft voorgezeten, hebben de appelrechters
het bij wet bepaalde recht van de beklaagde nageleefd om door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie te worden berecht. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.;
art. 6.1. E.V.R.M.)
4 oktober 2000
1498

BURGERLIJKE ZAKEN
4. - Burgerlijke zaken- Samenstelling van het rechtscollege- Zaak gepleit voor
en in beraad genomen door een zetel - Beslissing gewezen door een anders samengestelde zetel - Nietigheid.
De beslissing die is gewezen door een rechter die niet alle zittingen van de zaak
heeft bijgewoond, is nietig. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
17 maart 2000
616
5. - Burgerlijke zaken - Rechtscollege - Samenstelling - Heropening van het
debat - Bepaald onderwerp - Voortzetting - Latere beslissing - Wettigheid Voorwaarde.
N a een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die
beslisisng bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet,
moet de latere beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de
vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een rechtscollege waarvoor
het debat in zijn geheel is hervat. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
684
30 maart 2000

STRAFZAKEN
6. - Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Neerlegging van conclusie - Verdaging naar een latere terechtzitting- Anders samengestelde rechtbank
- Vonnis - Gevolg.
Het vonnis is nietig, wanneer het is gewezen door een rechtbank waarvan een of
meerdere leden de terechtzitting niet hebben bijgewoond waarop het debat is
geopend met de neerlegging van een conclusie, zonder dat het debat nadien volledig
is heropend of de conclusie opnieuw is ingediend.
442
16 februari 2000
7. - Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Behandeling en uitspraak -Andere samenstelling - Gevolg.
Nietig is de beslissing uitgesproken door rechters die niet alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
15 maart 2000
590
8. - Strafzaken- Samenstelling van het rechtscollege- Correctionele rechtbank
- Nietig vonnis - Onderzoeksopdrachten - Gevolg.
De omstandigheid dat een vonnis van de correctionele rechtbank is gewezen door
rechters die niet de zitting hebben bijgewoond waarop de berechte zaak is behandeld,
heeft weliswaar de nietigheid van het vonnis tot gevolg, maar op zich leidt ze daarom
nog niet tot de nietigheid van de op die zitting verrichte onderzoeksopdrachten. (Art.
779, eerste lid, Ger.W.)
590
15 maart 2000

======--=~~~

-2299. - Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Kamer van inbeschuldigingstelling Zitting in de gevangenis- ArtikellOl Ger. W
Het artikel101 Gerechtelijk Wetboek schrijft niet voor dat de kamer van inbeschuldigingstelling zitting houdt in het hof.
704
4 april 2000
10. - Strafzaken- Samenstelling van de zetel- Neerlegging van verzoekschrift
tot heropening de bat - Akte geven van neerlegging - Anders samengestelde zetel.
Het neerleggen van een verzoekschrift tot heropening van het debat maakt geen
deel uit van de kennisneming van de zaak, zodat van die neerlegging akte kan
worden gegeven door een anders samengestelde zetel. (Artt. 772 en 779 Ger.W.)
16 mei 2000
920
11. - Strafzaken - Onderzoeksrechter die in dezelfde zaak het ambt van openbaar ministerie heeft uitgeoefend - Wettigheid.
Een zelfde magistraat kan in een zelfde strafzaak niet optreden als vervolgende
partij en als rechter. (Art. 292 Ger.W.)
1316
6 september 2000
12. - Strafzaken- Proces-verbaal van de terechtzitting- Vertegenwoordiger van
het openbaar ministerie - Titel - Tegenstrijdige vermeldingen - Gevolg.
De vermelding, in de processen-verbaal van de terechtzitting, van de titel van de
vertegenwoordiger van het O.M. is alleen een vormvereiste in zoverre het verzuim
ervan het Hofvan Cassatie niet toelaat nate gaan of de bodemrechter met een wettig
bevoegd magistraat van het O.M. heeft gezeteld; het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging wordt niet in het gedrang gebracht door het feit alleen dat
het O.M. de dubbele hoedanigheid had gekregen van substituut-procureur des
Konings en van aangesteld gerechtelijk stagiair, aangezien hij in beide hoedanigheden de strafvordering kan instellen voor de rechtbank waarbij hij benoemd is. (Artt.
153, 190, 210 en 211 Sv.)
1798
15 november 2000

TUCHTZAKEN
13. - Tuchtzaken- Orde van Geneesheren- Raad van beroep- Samenstelling
- Plaatsvervanger - Wettigheid - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de bewering dat niet blijkt dat de
geneesheer, lid van de raad van beroep, die, ter vervanging van een vast lid, zitting
heeft gehouden bij de uitspraak van de beslissing van de raad van beroep en ze
ondertekend heeft, behoort tot de geneesheren, plaatsvervangende leden, van de
raad van beroep, terwijl uit de vermeldingen van die beslissing volgt dat de
geneesheer, vast lid, vervangen is door een geneesheer, plaatsvervangend lid, en dat
het Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is. (Art. 12,
§ 1, Geneeskundewet; art. 18, eerste, derde en zevende lid, K.B. 16 feb. 1970.)
19 mei 2000
948
14. - Tuchtzaken - Raad van de Orde van Advocaten - Kennisneming van de
zaak - Stafhouder - Secretaris van Orde.
De raad van de Orde van Advocaten wordt niet regelmatig geadieerd door een
dagvaarding ondertekend door de secretaris van de orde, wanneer niet blijkt dat deze
laatste op verzoek van de stafhouder is opgetreden. (Art. 457 Ger.W.)
21 september 2000
1418

DIENSTPLICHTZAKEN
15. - Dienstplichtzaken - Strafverzwaring - Eenparigheid.
Artikel211bis Wetboek van Strafvordering vindt geen toepassing op de wijze van
stemmen in het Militair Gerechtshof en de krijgsraden; die aangelegenheid wordt
geregeld door artikel8 van de besluitwet van 14 september 1918. (Art. 21lbis Sv., art.
8 besluitwet 14 sept. 1918.)
1079
13 juni 2000
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RECHTERLIJKE TUCHT
1. - Plaatsvervangende rechter - Strafrechtelijke veroordeling - Ontzetting.
De plaatsvervangende rechter die, bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest,
inzonderheid is veroordeeld wegens valsheid in geschriften, gebruik van valse
stukken en verduistering, ten nadele van faillissementen, van gelden die hij uit
kracht of uit hoofde van zijn bediening van curator onder zich had, en het plegen, in
die hoedanigheid, van daden van ontrouw, heeft afbreuk gedaan aan de waardigheid
van zijn ambt van plaatsvervangend rechter en is niet meer waardig om aan de
uitoefening van de Rechterlijke Macht deel te nemen; het Hof ontzet hem derhalve
uit zijn ambt. (Artt. 404, 405 en 409 Ger.W.)
382
10 februari 2000
2. - Tuchtvordering - Ontslag - Gevolg.
De omstandigheid dat een magistraat zijn ontslag heeft ingediend, belet de
uitoefening van de tegen hem ingestelde tuchtvordering niet. (Art. 419 Ger.W.)
7 december 2000
1938
3. - Feiten die aan de waardigheid van het ambt afbreuk doen.
Gewelddaden binnen het huwelijk en uitgaven die de magistraat verplichten
talrijke leningen aan te gaan die zijn financiele situatie alleen maar verslechten,
ondermijnen het vertrouwen van de rechtzoekende en doen bijgevolg afbreuk aan de
waardigheid van zijn ambt; de zwaarwichtigheid van dergelijke feiten verantwoorden een zware tuchtstraf, te dezen de tuchtstrafvan twee maanden schorsing. (Artt.
404 en 405 Ger.W.)
7 december 2000
1938

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE

Strafzaken
Belastingzaken

GEZAG VAN GEWIJSDE
STRAFZAKEN

1. - Gezag van gewijsde- Strafzaken - Belasting over de toegevoegde waardeOnrechtmatige B. T. W. -aftrek - Beslissing van de strafrechter- Verzet tegen dwangbevel - Gezag van gewijsde in strafzaken.
Wanneer de strafrechter het misdrijf van onrechtmatige BTW-aftrek bewezen
heeft verklaard, is de rechter die over een verzet tegen een dwangbevel betreffende
deze onrechtmatige BTW-aftrek moet oordelen, ingevolge het gezag van het strafrechtelijk gewijsde door de beslissing van de strafrechter gehouden. (Art. 74, § 4,
W.B.T.W.)
15 februari 2000
427
2. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in
idem"- Toepassing - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.
De regel volgens welke een persoon geen tweede maal kan worden vervolgd wegens
feiten die zijn berecht door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, is alleen van
toepassing op de beslissingen van de strafrechter die uitspraak doet over de grond
van de vervolgingen, en niet op de beslissingen van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.
443
16 februari 2000
3. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Beslissing alvorens recht te doen.
Een beslissing alvorens recht te doen heeft, in de regel, geen gezag van gewijsde.
(Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.)
12 april 2000
781
4. - Gezag van gewijsde- Strafzaken- Verscheidene feiten- Opeenvolgende en
voortgezette uitvoering van een ze{fde misdadig opzet - Gescheiden berechting -

-231Veroordeling wegens eerdere feiten- Nieuwe feiten gepleegd na de periode waarop de
veroordeling betrekking had en v66r het in kracht van gewijsde gaan ervan Strafbaarheid.
De omstandigheid dat het veroordelend vonnis wegens verscheidene in een
bepaalde periode gepleegde misdrijven, die door de strafrechter als een feit worden
beschouwd, slechts op een latere datum in kracht van gewijsde gaat, heeft niet tot
gevolg dat de nieuwe misdrijven die worden gepleegd na de periode waarover het
vonnis heeft geoordeeld en v66r de datum van in kracht van gewijsde gaan ervan,
begrepen zijn onder de misdrijven waarop de veroordeling betrekking heeft; de dader
van nieuwe misdrijven die samen met de reeds beoordeelde misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering kunnen zijn van een zelfde misdadig opzet, is
strafbaar volgens de regeling van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek. (Art. 65,
tweede lid, Sw.)
19 december 2000
2035
5. - Gezag van Gewijsde - Strafzaken - Strafvordering - Onderzoek in
strafzaken- Kamer van inbeschuldigingstelling- Onderzoek van de regelmatigheid
van de procedure - Zuivering van de procedure - Nietigverklaarde stukken Verwijdering uit het dossier - Verbindend karakter - Grondslag.
Het verbindend karakter van de door de kamer van inbeschuldigingstelling
verrichte zuivering vloeit voort uit het artikel 235bis Wetboek van Strafvordering,
dat een wettelijke regeling invoert die niets uitstaande heeft met het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken of met de artikelen 6, 11 en
23 Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 6, 11 en 23 Ger.W.; art. 235bis Sv.; algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.)
19 december 2000
2039
BELASTINGZAKEN

6. - Gezag van gewijsde - Belastingzaken - Belasting over de toegevoegde
waarde - Onrechtmatige B. T. W. -a{trek - Beslissing van de strafrechter - Verzet
tegen dwangbevel - Gezag van gewijsde in strafzaken.
Wanneer de strafrechter het misdrijf van onrechtmatige BTW-aftrek bewezen
heeft verklaard, is de rechter die over een verzet tegen een dwangbevel betreffende
deze onrechtmatige BTW-aftrek moet oordelen, ingevolge het gezag van het strafrechtelijk gewijsde door de beslissing van de strafrechter gehouden. (Art. 74, § 4,
W.B.T.W.)
15 februari 2000
427

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
1. - Rechtsbeginsel van de autonomie der partijen - Schending.
De rechter vermag weliswaar de door de partijen tot staving van hun vordering
voorgedragen redenen ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde echter dat hij geen
geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten,
dat hij zich baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat hij noch
het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
36
7 januari 2000
2. - Begrip - Debat op tegenspraak - Recht van verdediging.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging. (Algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging.)
19 januari 2000
138
3. - Recht op een onpartijdige rechter - Plaatsvervangend raadsheer - Op rust
gesteld lid van het openbaar ministerie - Toepassing.
De omstandigheid dat een op rust gesteld lid van het openbaar ministerie wegens
zijn vroeger ambt een pensioen geniet en de eretitel van dit ambt draagt, wekt geen
schijn van partijdigheid in de zin van artikel 6, eerste lid, E.VR.M. en artikel 14,
eerste lid, I.VB.P.R. wanneer hij, overeenkomstig artikel 102, § 1, Gerechtelijk
Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer, benoemd bij toepassing van artikel

-232207bis, § 1, so, Gerechtelijk Wetboek, voor het eerst kennis neemt van de zaak. (Art.
6, lid 1, E.V.R.M.; art. 14, lid 1, I.V.B.P.R.; artt. 102, § 1, en 207bis, § 1, so, Ger.W.)
7 maart 2000
522
4. - "Non bis in idem" - Strafzaken - Vonnis bij verstek in het buitenland
gewezen - Vervolging in Belgie voor dezelfde feiten - Voorwaarde.
Het in het buitenland gewezen verstekarrest dat nog moet worden betekend, staat
de vervolging van de verdachte terzake van dezelfde feiten in Belgie niet in de weg.
(Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990, ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen.)
2S mei 2000
968
5. - Niet terugwerkende kracht van een wet - Belastingwet.
Een nieuwe wet is in de regel niet aileen 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 toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van
handelingen, toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen,
toestanden of feiten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken
waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het
karakter van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een
bepaald aanslagjaar, geldt voor de bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een
belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer zij het gevolg zijn van
vroeger afgesloten overeenkomsten.
992
25 mei 2000
6. - Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting Grenzen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
steilen die, enerzijds, betrekking heeft op de overeenstemming van wetsbepalingen
met algemene rechtsbeginselen en, anderzijds, niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk
behandeld of gediscrimineerd zou worden. (Art. 26, § 1, so, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
S1 mei 2000
1020
7. - Onpartijdigheid van de rechter - Commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling - Toepassing.
Hoewel de onpartijdigheid van de rechter een grondregel is van de rechtsbedeling
en door de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden
nageleefd, kan een miskenning van die regel niet worden afgeleid uit het feit aileen
dat de motivering van de beslissing de ongunstige gegevens vermeldt die, volgens de
in de wet opgesomde criteria, de invrijheidsteiling van de veroordeelde beletten.
(Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter; art. 2, so,
wet 5 maart 1998.)
S1 mei 2000
1026
8.- Spreuk.
De Latijnse spreuk 'lex specialis posterior derogat priori generali' is geen algemeen
rechtsbeginsel.
8juni2000
1054
9. - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering- Draagwijdte.
In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar
verbintenissen op te schorten indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke
is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren en totdat hij die
uitvoert (art. 1102 B.W.); dit algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering volgt uit de
onderlinge afhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen.
15 juni 2000
1112
10. - Wederkerige overeenkomst - Exceptie van niet-uitvoering - Vordering in
rechte - Gevolg.
Uit het algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering van de verbintenissen uit een
wederkerige overeenkomst volgt dat in het geval dat een partij die uitvoering door

-233haar contractpartij vordert en deze aanvoert dat eiser zelf zijn verbintenissen niet
uitvoert of slecht heeft uitgevoerd, de rechter niet vermag de vordering van de eiser
definitiefte verwerpen ofte weigeren een onderzoeksmaatregel met betrekking tot de
gegrondheid van die vordering te bevelen om de enkele reden dat de eiser zelf zijn
verbintenissen niet heeft uitgevoerd. (Art. 1102 B.W.)
15 juni 2000
1112
11. - Strafzaken- Beklaagde - Verhoor als getuige onder eed door strafrechter
- Gevolg.
Volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbeginsel kan een beklaagde niet
onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak worden ondervraagd, zelfs niet op eigen
verzoek.
19 september 2000
1394
12. - "Copie vaut original".
"Copie vaut original" is geen algemeen rechtsbeginsel.
1470
3 oktober 2000
13. - Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur - Draagwijdte.
Het beginsel van behoorlijk bestuur kan niet worden ingeroepen indien dat leidt
tot een beleid dat tegen de wet ingaat. (Beginsel van behoorlijk bestuur.)
30 oktober 2000
1681
14. - Non bis in idem - ldentiteit tussen verschillende feiten - Afzonderlijke
schuldigverklaring - Veroordeling tot een enkele straf voor de vermengde feiten Toepassing.
Het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" wordt niet geschonden en de
beklaagde wordt niet tweemaal voor hetzelfde feit bestraft wanneer de bestreden
beslissing, na de identiteit tussen verschillende feiten te hebben vastgesteld, niettemin afzonderlijk de schuld van beklaagde aan deze feiten vaststelt en hem voor deze
vermengde feiten tot een straf veroordeelt.
1690
31 oktober 2000
15. - Inkomstenbelastingen - Legaliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel Individueel akkoord tussen belastingplichtige en bestuur - Akkoord strijdig met
uitdrukkelijke wetsbepalingen - Draagwijdte.
Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is geen
onbeperkt recht en moet onder omstandigheden wijken voor het legaliteitsbeginsel
dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate van alle belastingplichtigen;
dat recht houdt inzonderheid niet in dat een belastingplichtige, die met een
ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke
wetsbepalingen bepaalde voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken
op de toepassing van dat akkoord dat in zijnen hoofde geen gerechtvaardigde
verwachtingen kan scheppen. (Art. 170 Grondwet 1994.)
1710
3 november 2000
16. - Beginsel van behoorlijk bestuur- Belastingzaken- Recht op rechtszekerheid - Doel - Grenzen - Wettelijkheidsbeginsel.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor het Bestuur
van Financien, sluiten het recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat
de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een
vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij
hem gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen; de toepassing van
die beginselen kan in de regel evenwel geen afwijking van de wet rechtvaardigen.
(Beginsel van behoorlijk bestuur; wettelijkheidsbeginsel.)
1717
6 november 2000
17. - Beginsel van behoorlijk bestuur- Belastingzaken- Inkomstenbelastingen
- Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Forfaitaire belastingschaal - Latere
aanslagjaren.
Hoewel de administratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer ze
de door de belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, is zij voor de volgende aanslagjaren niet gebonden door die wijze van raming
van de belastbare inkomsten; de belastbare grondslag van elk aanslagjaar wordt
immers, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige,

-234vastgesteld op grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten; de bewijselementen die
de administratie daartoe kan aanvoeren, kunnen vanjaar totjaar verschillen, zonder
dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende verschillende aanslagjaren
onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan
wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen gebruik zal maken van
haar recht om andere bewijselementen aan te dragen. (Artt. 245, 246, 248, § 1,
tweede lid, en 265 W.I.B. [1964]; artt. 339, 340, 342, § 1, tweede lid, en 360 W.I.B.
[1992]; beginsel van behoorlijk bestuur.)
6 november 2000
1717

RECHTSMISBRUIK
Gerechtelijk rechtsmisbruik - Begrip - Wraking.
Wanneer de vorderingen van een eiser in cas satie, die de leden van het Hof wil
wraken die zitting moeten houden in de hem betreffende zaak, uitsluitend ertoe
strekken de rechtsgang te belemmeren en de belangen van de tegenpartijen te
schaden, leveren zij een rechtsmisbruik op en zijn zij bijgevolg niet ontvankelijk.
(Art. 839 Ger.W.)
21 juni 2000
1176

RECHTSPERSOONLIJKHEID
1. - Handelsvennootschap - Naamloze vennootschap - Handelingsbekwaamheid - Omvang.
De toekenning om niet van aandelen aan de werknemers van de naamloze
vennootschap, bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders en op
voorstel van de raad van bestuur, is een handeling van de vennootschap. (Artt. 33bis,
§ 1, en 70 Vennootschappenwet.)
1149
19 juni 2000
2. - Akte van rechtspleging namens de rechtspersoon - Burgerlijke-partijstelling
- Recht van de partij tegen wie de akte wordt aangevoerd - Mededeling van de
identiteit van de natuurlijke personen die de organen van de rechtspersoon zijn Ontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling - Draagwijdte.
Krachtens artikel 703 Ger.W. treden rechtspersonen in rechte op door tussenkomst
van hun bevoegde organen en is het voldoende, om van hun identiteit te doen blijken
in de dagvaarding en in elke akte van rechtspleging, hun benaming, hun rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven, waarbij de partij tegen wie een
zodanige akte van rechtspleging wordt ingeroepen, evenwel het recht heeft om in
elke stand van het geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt
van de natuurlijke personen die zijn organen zijn, met als enige sanctie dat het
vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zolang aan deze vordering niet is voldaan;
uit deze bepaling volgt dat voor de ontvankelijkheid van de vordering niet is vereist
dat de identiteit van de natuurlijke personen die de organen zijn van de rechtspersoon blijkt uit de stukken die aanwezig waren op het ogenblik van de burgerlijkepartijstelling. (Art. 703 Ger.W.)
26 september 2000
1436

RECHTSVORDERING
1. - Vertegenwoordiging in rechte - Voorwaarde.
Het recht om op te treden in rechte is, in regel, een persoonlijk recht, waardoor de
wettelijke beheerder of de voogd alleen de hoedanigheid bezitten om als vertegenwoordiger op te treden wanneer de vertegenwoordigde niet zelf kan optreden, zodat
zijn belangen alleen kunnen worden vertegenwoordigd door tussenkomst van een
gemachtigde.
1496
4 oktober 2000
2. - Strafzaken- Burgerlijke rechtsvordering- Exceptie van nietigheid van een
proceshandeling - Ontvankelijkheidsuoorwaarde.

.,--,-------,---------~

-235De regel volgens welke de rechter een proceshandeling alleen nietig kan verklaren,
indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen
schaadt van de partij die de exceptie opwerpt, is niet van toepassing op het beroep dat
voor het strafgerecht wordt ingesteld door een persoon die daartoe hoedanigheid noch
belang heeft. (Art. 861 Ger.W.)
4 oktober 2000
1496

RECHTSWEIGERING
Begrip.
Er is sprake van rechtsweigering, wanneer de rechter onder gelijk welk voorwendsel weigert recht te spreken; daarvan kan geen sprake zijn als de rechter alleen maar
een middel terzijde laat of zelfs oordeelt hierop niet te moeten antwoorden, getuigen
weigert te horen, of de conclusies van een deskundigenonderzoek aanneemt of
verwerpt. (Art. 5, Ger.W.; art. 258 Sw.)
1985
13 december 2000

RECHT VAN VERDEDIGING
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN
TUCHTZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Deskundigenverslag - Geen opmerkingen - Gevolg.
De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige ontneemt haar niet het recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek
aan de beoordeling van de rechter te onderwerpen. (Algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
5 oktober 2000
1514
2. - Algemeen - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Mondelinge

conclusies - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het openbaar ministerie bij
het Hof van Cassatie, dat geen partij is in de zaak, zijn conclusies niet schriftelijk
voordraagt, aangezien de partijen die voor het Hof in het geding zijn, daarop ter
zitting v66r het sluiten van het debat kunnen antwoorden.
1744
8 november 2000

BURGERLIJKE ZAKEN
3. - Burgerlijke zaken- Behandeling en berechting van de vordering- Conclusietermijn - Betwisting - Conclusie - Laattijdig - Gevolg.
De conclusie die na het verstrijken van de termijn wordt neergelegd mag niet uit
het debat worden geweerd in zoverre ze de toepassing van artikel 747, § 2,
Gerechtelijk Wetboek betwist; de rechter die hierop geen acht slaat, miskent het
recht van verdediging van de partij die te laat heeft geconcludeerd.
228
27 januari 2000
4. - Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Rechtsgrond

waarop partijen zich niet hebben beroepen Gevolg.

Geen gelegenheid tot tegenspraak -

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is
aangevoerd, zonder hun de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren,
miskent het recht van verdediging. (Rechtsbeginsel van het recht van verdediging.)
28 januari 2000
237

-2365. - Burgerlijke zaken- Vonnissen en arresten- In beraad houden- Uitspraak
- Termijn voor de uitspraak - Gevolgen.
Alleen uit de omstandigheid dat het arrest gewezen werd na negen maanden en
twee dagen te rekenen vanaf het sluiten van het debat, volgt niet dat het recht van
eiser op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijk termijn en zijn recht van
verdediging miskend zouden zijn, gelet op de tijd die partijen genomen hebben om de
zaak voor de appelrechter in staat te steilen, de aard van de beslissing en de door
partijen uitgewisselde conclusies en aangevoerde middelen. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art.
770 Ger.W.)
30juni2000
1265
6. - Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Rechtsgrond
waarop partijen zich niet hebben beroepen - Geen gelegenheid tot tegenspraak Gevolg.
De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is
aangevoerd, zonder hun de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren,
miskent het recht van verdediging. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
20 november 2000
1813

7. - Burgerlijke zaken- Beschikkingsbeginsel- Miskenning.
De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt en
waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging. (Art. 1138, tweede
lid, Ger.W.)
1874
30 november 2000

STRAFZAKEN
8. - Strafzaken - Dossier - Inventaris van de stukken - Verschrijving Bewijskracht - Gevolg.
De strafrechter die, door een verschrijving, aan een stuk een nummer toekent dat
in de inventaris van het strafdossier niet vermeld staat, miskent noch de bewijskracht van die akte noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
wanneer dat stuk, zelfs onder een andere verwijzing, in het dossier geklasseerd en
gei'nvantariseerd werd, en de partijen daarover vrij tegenspraak hebben kunnen
voeren. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
5 januari 2000
16
9. - Strafzaken - Denkwijze van de rechter - Tegenspraak van de partijen.
Het algemeen beginsel van het recht van verdediging verplicht de rechter niet om
de denkwijze waarmee bij tot zijn overtuiging is gekomen, aan de tegenspraak van de
partijen te onderwerpen. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
16
5 januari 2000
10. - Strafzaken - Stukken uit een ander strafdossier- Voeging bij debat.
Nu het aan het openbaar ministerie toekomt te beslissen of stukken uit een ander
strafdossier bij het debat worden gevoegd, valt geen miskenning van het recht van
verdediging noch een miskenning van de regels van behoorlijke procesvoering af te
leiden uit de enkele omstandigheid dat stukken waarvan aileen beweerd wordt dat
zij nodig zouden zijn, niet aan het dossier werden toegevoegd.
422
15 februari 2000
11. - Strafzaken- Strafvordering- Misdrijf- Element van de omschrijvingFout - Verbetering - Voorwaarden.
Wanneer de rechter aileen een verschrijving in de telastlegging verbetert, die de
beklaagde in zijn conclusie overigens ter sprake had kunnen brengen, aangezien hij
over het strafdossier beschikte om zijn verdediging voor te bereiden, wijzigt de
rechter de omschrijving van de feiten niet en miskent hij het recht van verdediging
van de beklaagde niet.
437
16 februari 2000

-23712. - Strafzaken - Openbaar ministerie - Tijdens het debat mondeling aangevoerde argumenten - Geen voorafgaande kennisgeving aan de partijen - Gevolg.
Uit het feit alleen dat het O.M., v66r de aanvangvanhet debat voor de strafrechter,
de partijen geen kennis heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het
tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, kan noch een schending van de artt.
6.1 en 6.3.b E.V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I.VB.P.R., noch een miskenning
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid. (Artt. 6.1
en 6.3b E.VR.M.; artt. 14.1 en 14.3.b I.VB.P.R.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
674
29 maart 2000
13. - Strafzaken - Straf- Strafmaat - Motivering - Zwijgrecht - Miskenning - Begrip.
Ret recht van verdediging wordt niet miskend door de appelrechters die, bij de
bepaling van de straf die opgelegd wordt aan een wegens onwettig verblijf veroordeelde persoon, naar gegevens verwijzen die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de
veroordeelde, door te wijzen op zijn weigering om de plaats, waar hij werkelijk leeft,
kenbaar te maken. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.)
5 april 2000
716
14. - Strafzaken - Bewijs - Motivering- Zwijgrecht- Miskenning- Begrip.
Miskenning van het recht van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, kan
niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter, na de ten laste
van de beklaagde ingewonnen bewijzen te hebben opgesomd, enerzijds, erop wijst dat
die beklaagde systematisch weigert de nodige inlichtingen te verstrekken, en,
anderzijds, beslist dat het geheel van die gegevens de overtuiging staven dat de
telastlegging bewezen is.
716
5 april 2000
15. - Strafzaken- Vonnisgerechten- Terechtzitting- Verzoek van de beklaagde
om alle in beslag genomen overtuigingstukken over te leggen - Verwerping- Eerlijk
pro.ces - Voorwaarde.
Miskenning van de algemene beginselen van het recht van verdediging en van het
recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat
de rechter het verzoek van de beklaagde om alle, tijdens het onderzoek in beslag
genomen overtuigingstukken op de terechtzitting voor te leggen, heeft verworpen, als
de rechter vastgesteld heeft dat de gevraagde maatregel niet noodzakelijk is voor de
ontdekking van de waarheid, daar de in beslag genomen zaken nauwgezet zijn
beschreven in een inventaris, die bij het dossier is gevoegd en waarover de partijen
vrij tegenspraak hebben kunnen voeren. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
19 april 2000
819
16. - Strafzaken- Vonnissen en arresten - Duur van beraad- Gevolg.
In strafzaken miskent de omstandigheid dat een beraad geruime tijd heeft
geduurd, het mondeling karakter van de rechtspleging noch het recht van verdediging. (Artt. 190 en 209 Sv.)
9 mei 2000
875
17. - Strafzaken - Strafvordering - Rechtbanken - Heromschrijving van
telastlegging - Vereisten.
Een voor het eerst bij de uitspraak van de eerste rechter toegepaste heromschrijving van de telastlegging nog v66r de behandeling in hoger beroep brengt
een voldoende waarschuwing van dit gegeven voor de beklaagde met zich mee; de
omstandigheid dat het beroepen vonnis vernietigd wordt door de appelrechters
omdat de beklaagde, anders dan voor het appelgerecht, vooraf niet van deze
herkwalificatie werd verwittigd, doet hieraan niets af. (Algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging.)
914
16 mei 2000
18. - Strafzaken - Verplichting tot het tonen van documenten - Gevolg.
Een krachtens een wetsbepaling opgelegde verplichting tot het tonen van documenten miskent het recht van verdediging niet en verplicht evenmin de betrokkene
zijn onschuld aan te tonen.
1044
6 juni 2000

-23819. - Strafzaken - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een door
de buitenlanase overheid verleende bevel tot aanhouding - Artikel 6 E. VR.M.
Artikel 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, tenzij wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten ofverplichtingen tot voorwerp
heeft, en heeft derhalve geen betrekking op het recht van verdediging voor de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een bevel
tot aanhouding uitgevaardigd door een buitenlandse overheid. (Art. 6 E.V.R.M.;
art. 3 Uitleveringswet.)
13 juni 2000
1090
20. - Strafzaken - Uitlevering - Internationale Verdragen - Verdrag van 24

april 1963 inzake consulair verkeer - Artikel 36b - Consulaire bijstand Verbinding en contact met onderdanen van de zendstaat- Aangehouden vreemdeling
- Inkennisstelling van zijn rechten - Verplichting van de verblijfstaat- VerzuimOnderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel Toepassing.
Het enkele feit dat een buitenlandse onderdaan, die ingevolge een verzoek tot
uitlevering in Belgie aangehouden is, door de Belgische overheid niet in kennis is
gesteld van zijn rechten bepaald bij artikel 36b van het Verdrag van 24 april 1963
inzake consulair verkeer, levert geen miskenning op van het recht van verdediging
tijdens de procedure van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding dat
door een buitenlandse overheid tegen hem is uitgevaardigd, aangezien de verplichtingen bepaald in deze verdragsbepaling enkel tot doel hebben de consulaire
werkzaamheden te vergemakkelijken, maar vreemd zijn aan de regelmatigheid van
het buitenlands bevel tot aanhouding. (Art. 36b Verdrag van 24 april 1963 inzake
consulair verkeer; art. 3 Uitleveringswet.)
13 juni 2000
1090
21. - Strafzaken- Voorwaardelijke invrijheidstelling- Herziening- Commis-

sie - Verhoor van de veroordeelde - Verzuim - Gevolg.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling schendt het recht van
verdediging niet wanneer zij de invrijheidstelling van de veroordeelde herroept
zonder hem te hebben verhoord, als uit de processtukken blijkt dat de veroordeelde
regelmatig op de terechtzitting van de commissie is gedagvaard, dat hij zijn advocaat
niet heeft belast hem er te vertegenwoordigen maar zich ertoe heeft beperkt een
verzoek, dat ertoe strekte het dossier naar een andere commissie tot voorwaardelijke
invrijheidstelling te sturen, door tussenkomst van die advocaat aan de commissie
over te zenden. (Art. 10, § 3, wet 5 maart 1998; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
14 juni 2000
1100
22. - Strafzaken - Regeling van de rechtspleging - Onpartijdigheid van de

rechter - Raadkamer opgetreden - Gevolg.

Voorzitter -

Magistraat die als onderzoeksrechter is

Wanneer de voorzitter van de raadkamer, in het kader van de hem voorgelegde
zaak, vroeger als onderzoeksrechter is opgetreden, zonder zelf een onderzoek te
hebben verricht, maar om daden te verrichten die hem niet ertoe hebben kunnen
aanzetten een oordeel over de voorgelegde gegevens te vormen, kan die omstandigheid geen gewettigde twijfel wekken omtrent de geschiktheid van de raadkamer om
op onpartijdige wijze uitspraak te doen over de regeling van de rechtspleging; uit die
omstandigheid aileen kan niet worden afgeleid dat de beklaagde geen recht op een
eerlijk proces heeft gehad of dat zijn recht van verdediging werd geschonden. (Art.
6.1. E.V:R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
21 juni 2000
1164
23. - Strafzaken - Kwalificatie - Wijziging - Voorwaarden.
De strafrechter is bevoegd en verplicht om aan de bij hem aanhangig gemaakte
feiten hun juiste kwalificatie te geven, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt
en vaststelt dat de opnieuw gekwalificeerde feiten dezelfde zijn als die waarop de
vervolw~g is gegrond, of daarin zijn vervat. (Algemeen beginsel van het recht van
verdedigmg; art. 6.3.b, E.V.R.M.)
21 juni 2000
1171

-23924. - Strafzaken - Bewijs - Getuige - Anonieme getuige - Inlichtingen
verstrekt aan politieambtenaar - Bewijswaarde.
In zoverre inlichtingen verstrekt aan een politieambtenaar door een anoniem
gebleven getuige niet als bewijsmiddel van doorslaggevend belang mogen worden
aangewend bij de vorming van de innerlijke overtuiging van de rechter, kan evenwel
geen schending van art. 6 E.VR.M., noch miskenning van het recht van verdediging
worden afgeleid uit de omstandigheid dat de rechter zijn overtuiging heeft gegrond,
niet aileen op verklaringen van anoniem gebleven getuigen, maar bovendien op de
overige hem regelmatig overgelegde bewijsgegevens waarvan hij de bewijswaarde
beoordeelt, zoals de verklaringen van een medebeklaagde en van wel met naam
gekende getuigen, de eigen uitleg van de beklaagde en de objectieve en materiele
feitelijke gegevens eigen aan de zaak.
27juni2000
1204
25. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis -Hoger beroep - Handhaving voorlopige hechtenis -Kamer van inbeschuldigingstelling - Bericht nopens de terechtzitting aan verdachte - Inzage van dossier door verdachte - Vereiste.
De Wet Voorlopige Hechtenis, het E.VR.M. en het recht van verdediging vereisen,
noch dat de verdachte persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur
van de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling waarop het hoger
beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige hechtenis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter
gelegenheid van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzien, tenzij
nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd. (Art. 5.4 E.VR.M.; art. 30, § 2,
laatste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
27juni2000
1212
26. - Strafzaken - Strafdossier - Overtuigingsstukken - Plaats waar zij
neergelegd zijn - Gevolgen.
De overtuigingsstukken, onverschillig of ze neergelegd zijn op de griffie, al naar het
geval hetzij van de politierechtbank of de correctionele rechtbank, hetzij van het
gerecht dat van de zaak kennis neemt in hoger beroep, maken deel uit van het
strafdossier dat de partijen en de rechter kunnen inzien en zijn aan de tegenspraak
van de partijen onderworpen.
1272
18 juli 2000
27. - Strafzaken - Verdachte - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Verdachte die niet wenst te verschijnen- Advocaat- Vertegenwoordiging niet toegelaten
- Toepassing.
Het hofvan beroep miskent het recht van verdediging niet, wanneer het beslist dat
de raadsman van de verdachte hem tijdens de behandeling van de zaak niet mag
vertegenwoordigen, na te hebben vastgesteld dat eiser een verklaring heeft ondertekend waarin bevestigd wordt dat hij niet voor de raadkamer wenste te verschijnen,
zonder aan te geven waarom hij weigerde te verschijnen, dat de raadsman van eiser
gevraagd heeft hem te vertegenwoordigen en tegelijkertijd opgemerkt heeft dat hij
niet kon verantwoorden waarom de verdachte niet wenste te verschijnen, dat het
O.M. erop gewezen heeft dat bijzondere maatregelen waren genomen om de beveiligde overbrenging van de verdachte te verzekeren en dat de raadsman van de
verdachte geweigerd heeft het voorstel van het hofvan beroep te aanvaarden om de
zaak naar de eerstvolgende, passende terechtzitting te verdagen teneinde de verdachte toe te laten met alle waarborgen voor zijn veiligheid te verschijnen, wanneer
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser in de
onmogelijkheid verkeerde om op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, noch dat hij de mogelijkheid heeft benut om zelf of door
tussenkomst van zijn raadsman op regelmatige wijze te verzoeken de behandeling
van de zaak uit te stellen.
1?!276
8 augustus 2000
28. - Strafzaken - Beklaagde - Verhoor als getuige onder eed door strafrechter
- Gevolg.

-240Volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbeginsel kan een beklaagde niet
onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak worden ondervraagd, zelfs niet op eigen
verzoek.
19 september 2000
1394
29. - Strafzaken - Verzoek tot heropening van de debatten - Stuk overgelegd
aan de rechter na het sluiten van de debatten en voor de uitspraak - Geen bewijs dat
de rechter het stuk uit de de batten heeft geweerd of aan de tegenspraak van de partijen
heeft onderworpen - Gevolg.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, na het
sluiten van het debat en voor de terechtzitting waarop het arrest werd uitgesproken,
aan de rechter stukken werden overgelegd, waarvan niet blijkt dat hij ze ofwel uit het
debat heeft geweerd, ofwel aan de tegenspraak van de partijen heeft onderworpen, is
het voor het Hof niet mogelijk na te gaan of de rechter zijn uitspraak niet laat
steunen op stukken waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren;
het vernietigt dientengevolge de bestreden beslissing. (Artt. 190 en 211 Sv.)
1539
10 oktober 2000
30. - Strafzaken - Herkwalificatie - Verweer over de oorspronkelijke kwalificatie.
De omstandigheid dat een beklaagde regelmatig wordt verwittigd van een eventuele heromschrijving van een hem ten laste gelegde feit belet niet dat de rechter de
beklaagde vermag te veroordelen op grond van de oorspronkelijke eraan gegeven
omschrijving.
1601
17 oktober 2000
31. - Strafzaken - Kennisgeving van de beschuldiging - Latere precisering Regelmatigheid van de strafrechtelijke veroordeling - Voorwaarde.
Een miskenning van het recht van artikel6, derde lid, a, E.VRM. van eenieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, om onverwijld, in een taal welke hij
verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de
reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, tast op zich de regelmatigheid
van de strafrechtelijke veroordeling niet aan, wanneer de strafrechter, naar de regels
van het interne recht, oordeelt dat een latere kennisgeving of precisering van de
beschuldiging wettelijk mogelijk was, ze het recht van verdediging van de beklaagde
niet onherstelbaar heeft geschaad en hem heeft toegelaten zijn recht van verdediging
uit te oefenen.
1690
31 oktober 2000
32. - Strafzaken - Beklaagde - Dagvaarding - Omschrijving van de feiten Precisering van de feiten - Voorwaarde.
Wanneer de omschrijving van het feit in de verwijzing of de dagvaarding wel
bepaald, maar niet voldoende precies is, moet aan de beklaagde, met het oog op zijn
recht van verdediging, van de precisering ervan kennis worden gegeven en moet de
rechter hem tevens de mogelijkheid geven zich hierop te verdedigen, desnoods door
de zaak uit te stellen. Zowel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij als de
rechter kunnen de kennisgeving van de precisering verrichten en deze precisering
kan zelfs voor het eerst in hoger beroep geschieden.
1690
31 oktober 2000

33. - Strafzaken - Beklaagde - Beslissing tot verwijzing - Omschrijving van
de feiten - Precisering van de feiten - Voorwaarde.
Wanneer de omschrijving van het feit in de verwijzing of de dagvaarding wel
bepaald, maar niet voldoende precies is, moet aan de beklaagde, met het oog op zijn
recht van verdediging, van de precisering ervan kennis worden gegeven en moet de
rechter hem tevens de mogelijkheid geven zich hierop te verdedigen, desnoods door
de zaak uit te stellen. Zowel het openbaar ministerie of de burgerlijke partij als de
rechter kunnen de kennisgeving van de precisering verrichten en deze precisering
kan zelfs voor het eerst in hoger beroep geschieden.
1690
31 oktober 2000
34. - Strafzaken- Dagvaarding- Betekening- Exploot- Identiteit van de
beklaagde - Dwaling - Veroordeling bij verstek - Gevolg.

---~"'------~~--~~~-~---~-~-~~~=~-=--=====

-241Op de voorziening die de procureur-generaal instelt met toepassing van art. 441
Sv., vernietigt het Hof zonder verwij zing het vonnis dat het recht van verdediging van
de beklaagde miskent door hem bij verstek te veroordelen, wanneer de dagvaarding
om voor het strafgerecht te verschijnen bij vergissing is betekend aan een andere
persoon dan de beklaagde, en laatstgenoemde pas na de datum van de terechtzitting
van die dagvaarding heeft kennisgenomen. (Algemeen beginsel van het recht van
verdediging; art. 441 Sv.)
15 november 2000
1802

35. - Strafzaken - Overtuigingsstukken - Afwezigheid tijdens het debat Gevolgen.
Uit de omstandigheid aileen dat een aantal in de bewezen verklaarde telastlegging
bedoelde overtuigingsstukken zich tijdens het debat voor het strafgerecht niet meer
op de griffie bevinden, zodat zij er niet konden worden voorgelegd, kan niet worden
afgeleid dat het recht van verdediging van de beklaagde geschonden werd of dat hij
geen recht heeft gehad op een eerlijk proces, aangezien die stukken, bij hun
inbeslagneming, nauwkeurig zijn beschreven in een bij het dossier gevoegde inventaris en de partijen er vrij tegenspraak over hebben kunnen voeren. (Algemeen
beginsel van het recht van verdediging.)
1870
29 november 2000
36. - Strafzaken - Strafvordering - Sluiting van de debatten - Nieuw stuk Neerlegging - Heropening van de debatten - Verplichting van de rechter Voorwaarde.
De rechter is niet verplicht een heropening van de debatten te bevelen wanneer na
sluiting ervan een stuk wordt neergelegd dat niet van aard is om een invloed uit te
oefenen op zijn oordeel, en het recht van verdediging wordt hierdoor niet miskend.
(Artt. 190 en 211 Sv.)
5 december 2000
1920

37. - Strafzaken - Bevel tot aanhouding - Afschrift van de processen-verbaal
van verhoor van de verdachte - Afgifte aan de verdachte - Verzuim - Gevolg.
De verplichting om aan de verdachte een afschrift van de processen-verbaal van
zijn verhoren af te geven, zodra hem een aanhoudingsbevel is betekend, is bedoeld
om de verdachte toe te laten zijn verdediging beter voor te bereiden, zijn advocaat in
te lichten en een eventueel debat op tegenspraak v66r zijn eerste verschijning voor de
raadkamer mogelijk te maken; dat vormvereiste is niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid, daar de straf op de niet-naleving ervan afhangt van de mate waarin het
recht van verdediging daadwerkelijk kon worden uitgeoefend. (Art. 18, § 2, Wet
Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
1982
13 december 2000

BELASTINGZAKEN
38. - Belastingzaken- Gemeente-, provincie en plaatselijke belastingen- Rechtspleging - Bestendige deputatie - Mededelingen aan de partijen door de provinciegriffier - Gebrek - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt miskend wanneer de bestendige deputatie van de
provincieraad uitspraak deed op het bezwaar tegen een aanslag in de provinciebelasting zonder dat door de provinciegriffier aan de bezwaarindiener kennis is
gegeven van datum van de terechtzitting noch kennis is gegeven van de memorie die
door de provincie was neergelegd. (Art. 104bis, eerste lid, Provinciewet, en art. 5 K.B.
17 sept. 1987 .)
20 januari 2000
158
39. - Belastingzaken - Feitelijke gegevens - Partijen - Geen tegenspraak Rechter - Beslissing - Grondslag.
De rechter mag zijn beslissing niet doen steunen op feitelijke gegevens waarover
partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
261
31 januari 2000
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TUCHTZAKEN
40. - Tuchtzaken - Vastgoedmakelaar - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Beroepskamer - Beslissing - Datum van uitspraak - Geen bepaling
van rechtsdag - Geen daguaarding - Gevolg.
De omstandigheid dat de beroepskamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars geen datum vastgesteld heeft voor de uitspraak van haar beslissing en dat
zij eiser niet heeft gedagvaard om bij de uitspraak aanwezig te zijn, houdt geen
enkele miskenning van het recht van verdediging in. (Art. 6.1 E.VR.M.)
1876
30 november 2000

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
GEEN CONCLUSIE

Strafzaken
Belastingzaken
OP CONCLUSIE

Algemeen
Burgerlijke zaken
Strafzaken
Belastingzaken
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Strafzaken - Conclusie - Begrip.
In strafzaken is een geschrift van een partij of van zijn raadsman, dat niet tijdens
het debat ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief is
toegezonden, geen geschreven conclusie waarop de rechter behoeft te antwoorden.
29 maart 2000
674
2. - Algemeen - Strafzaken - Argumenten die niet in een conclusie zijn
aangevoerd - Gevolg.
De strafrechter hoeft niet te antwoorden op argumenten die niet zijn opgenomen in
een op de terechtzitting, tijdens het debat genomen schriftelijke conclusie of in een
tijdens het debat mondeling genomen en regelmatig vastgestelde conclusie. (Art. 149
Gw.)
29 maart 2000
674

3. - Algemeen - Strafzaken· - Burgerlijke rechtsvordering - Tegenstrijdige
motieven - Begrip - Toegelaten verzekeringsonderneming - Jaarrekening Valsheid en gebruik van valse stukken - Kosten van de onderneming - Schade.
Het arrest is tegenstrijdig, wanneer het beslist, enerzijds, dat de burgerlijke
partijen, op grand van de telastleggingen valsheid en gebruik van valse stukken,
zoals zij zijn gepleegd in de jaarrekening van een verzekeringsonderneming, geen
vergoeding kunnen vorderen voor de schade die zij beweren geleden te hebben
wegens de steun die voornoemde onderneming aan een verwante onderneming heeft
verleend, en, anderzijds, dat de schade die zij door die telastleggingen hebben
geleden, m.n. hierin bestaat dat de dividenden van de aandeelhouders werden
ondergewaardeerd en de participatie in de winst van de levensverzekerden kunstmatig werd verminderd, terwijl uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat die
onderwaardering van de dividenden en die kunstmatige vermindering van de
winstparticipatie aileen kan volgen uit de vermindering van de resultaten t.g.v. die
steun. (Art. 149 Gw.)
829
3 mei 2000
4. - Algemeen - Strafzaken - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Motiveringsverplichting - Vormvereiste.

-243De bij art. 4, § 4, vierde lid, van de wet 5 maart 1998 voorgeschreven motiveringsverplichting is, net als die voorgeschreven bij art. 149 Gw., een vormvereiste. (Art.
149 Gw.; art. 4, § 4, vierde lid, wet 5 maart 1998.)
1095
14 juni 2000
5. - Algemeen - Verwijzing naar rechtspraak - Geldigheid.
Een arrest dat tot staving van een wetsuitlegging verwijst naar een precedent in de
rechtspraak, geeft aan dat precedent geen algemene en als regel geldende draagwijdte. (Art. 6 Ger.W.)
27 september 2000
1438
6. - Algemeen -----, Motiveringsplicht - Wettigheidstoezicht - Beginsel.
Ook al is de verplichting om de vonnissen met redenen te omkleden een vormvereiste dat geen verband houdt met de inhoud van de motivering, toch moet de
motivering het Hof in staat stellen het aan het Hof opgedragen wettigheidstoezicht
uit te oefenen. (Art. 149 Gw. [1994].)
1616
19 oktober 2000

GEEN CONCLUSIE
STRAFZAKEN

7. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - Te vermelden wettelijke bepalingen.
Een beslissing waarbij een veroordeling op de strafVordering wordt uitgesproken,
is naar recht met redenen omkleed wanneer, hetzij in de eigen redengeving, hetzij
door verwijzing naar de beroepen beslissing, de wetsbepalingen worden aangegeven
waarin de bestanddelen van het tegen beklaagde bewezen verklaarde misdrijf
worden vermeld, alsmede die waarbij op dat misdrijf straf is gesteld. (Art. 195 Sv.)
4 januari 2000
2
8. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen.
Naar recht met redenen omkleed is de beslissing van veroordeling hoofdens de
misdrijven bepaald in art. 489ter, 1o en 2°, Sw., nu vernoemd artikel verwijst naar de
in art. 489 Sw. bedoelde personen. (Art. 195 Sv.)
4 januari 2000
2
9. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Veroordelende beslissing op de strafvordering - Sociaal strafrecht Vermelding van de wettelijke bepalingen - Geldboete te vermenigvuldigen met het
aantal werknemers.
Onwettig is de veroordeling tot een geldboete zoveel maal als er werknemers bij het
sociaalrechtelijk misdrijfbetrokken zijn, zonder vermelding van de wetsbepaling die
toelaat de geldboete te vermenigvuldigen met het aantal werknemers. (Art. 149
G.W.)
25 januari 2000
197
10. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Tegenstrijdigheid tussen de redenen en het beschikkend gedeelte Begrip.
Een beslissing is tegenstrijdig, wanneer zij, enerzijds, de beklaagde tot een enkele
strafveroordeelt wegens heling van twee verweerwapens, en daarbij de benadeelde
personen identificeert, en wegens het onwettig houden van de voormelde wapens, en,
anderzijds, de bijzondere verbeurdverklaring van die wapens beveelt door erop te
wijzen dat zij aan de beklaagde toebehoren. (Art. 149 Gw.)
372
9 februari 2000
11. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en ac~ijnzen
inbegrepen) - Een zelfde feit - Verschillende misdrijfomschrijuingen - Dubbele
beslissing - Tegenstrijdigheid.
Wanneer een zelfde feit onder verschillende misdrijfomschrijvingen ten laste van
de beklaagde is gelegd, vermag de rechter in strafzaken niet dit tegelijk bewezen te
verklaren onder Mm strafrechtelijke kwalificatie en niet bewezen onder een andere.
419
15 februari 2000

-24412. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Motivering in rechte - Strafvordering - Veroordeling - Aanwijzing
van de wettelijke bepalingen - Wegverkeer - Zware overtreding.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing op
de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen
van het bewezen verklaarde misdrijf worden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; wanneer de veroordeling wordt uitgesproken
wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement, moet de rechter niet
bovendien de bepaling vermelden van het K.B. 7 april 1976, waarbij de genoemde
overtreding als een zware overtreding wordt aangewezen, in de zin van art. 29
Wegverkeerswet. (Art. 29 Wegverkeerswet; art. 1 K.B. 7 april 1976.)
437
16 februari 2000
13. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Neergelegde stukken - Verplichting om te antwoorden.
De rechter hoeft niet te antwoorden op de op de terechtzitting neergelegde
stukken, als niet blijkt dat de inhoud ervan is opgenomen in een regelmatige
conclusie. (Art. 149 Gw.)
16 februari 2000
443
14. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Straf- Grenzen.
De rechter moet alleen aan de bijzondere motiveringsplicht voldoen, in zoverre hij
een straf wil opleggen die hij niet diende uit te spreken. (Art. 195, tweede lid, Sv.)
1 maart 2000
504
15. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Straf- Strafmaat - Keuze - Uitstel - Afzonderlijke redenen.
De rechter die een gevangenisstraf en een geldboete moet opleggen, moet weliswaar de strafmaat voor elke uitgesproken straf en maatregel rechtvaardigen en de
redenen vermelden waarom hij het uitstel al dan niet verleent, maar is niet verplicht
dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem aangegeven
precieze redenen zowel de strafmaat van de uitgesproken straffen en maatregelen als
de toekenning of de weigering van het uitstel rechtvaardigen. (Art. 195, tweede lid,
Sv.; art. 8, § 1, Probatiewet.)
1 maart 2000
504
16. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Collectief misdrijf- Onaantastbare beoordeling - Gevolg.
Bij gebrek aan desbetreffende conclusies, hoeft de rechter zijn onaantastbare
beslissing, volgens welke verschillende misdrijven de opeenvolgende en voortgezette
uitvoering van hetzelfde misdadig opzet zijn, niet met redenen te omkleden. (Art. 149
Gw.; art. 65 Sw.)
8 maart 2000
530
17. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Straf - Strafmaat - Recht van verdediging - Zwijgrecht Miskenning - Begrip.
Het recht van verdediging wordt niet miskend door de appelrechters die, bij de
bepaling van de straf die opgelegd wordt aan een wegens onwettig verblijf veroordeelde persoon, naar gegevens verwijzen die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de
veroordeelde, door te wijzen op zijn weigering om de plaats, waar hij werkelijk leeft,
kenbaar te maken. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.)
5 april 2000
716
18. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Bewijs - Recht van verdediging - Zwijgrecht - Miskenning Begrip.
Miskenning van het recht van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, kan
niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter, na de ten laste
van de beklaagde ingewonnen bewijzen te hebben opgesomd, enerzijds, erop wijst dat

-245die beklaagde systematisch weigert de nodige inlichtingen te verstrekken, en,
anderzijds, beslist dat het geheel van die gegevens de overtuiging staven dat de
telastlegging bewezen is.
716
5 april 2000
19. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen)- Motivering in rechte- Beslissing op de strafvordering- Veroordeling
- Aan te wijzen wettelijke bepalingen - Vergissing - Gevolg.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op
de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen
van het ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen
waarbij de straf wordt bepaald; die motiveringsverplichting is evenwel een vormvereiste, zodat de juiste aanwijzing van die wettelijke bepalingen niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven, en een vergissing in die aanwijzing niet tot cassatie
leidt wanneer de. uitgesproken veroordeling wettelijk is. (Artt. 411 en 414 Sv.)
3 mei 2000
829
20. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Veroordelende beslissing - Appelgerecht - Telastlegging omschreven
in de bewoordingen van de wet - Beroepen vonnis - Verwijzing naar de dagvaarding.
De veroordelende beslissing van het appelgerecht is regelmatig met redenen
omkleed, wanneer zij, bij gebrek aan conclusies van de beklaagde, verklaart
uitspraak te doen over het hoger beroep van de beklaagde tegen een vonnis dat de
bewoordingen overneemt van de dagvaarding zelf, die het misdrijf in de bewoordingen van de wet omschrijft.
10 mei 2000
879
21. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Vermelding van toegepaste wetsbepalingen - Wetsbepalingen betreffende de rechtspleging.
Artikel 195 Sv. legt enkel op aan de strafrechter de vermelding van de toegepaste
wetsbepalingen betreffende het misdrijf en de straf en niet van de wetsbepalingen
betreffende de rechtspleging. (Art. 195 Sv.)
16 mei 2000
920
22. - Geen conclusie- Strafzaken- Verzoek tot opschorting van de uitspraakVerwerping.
De strafrechter die een niet gemotiveerd verzoek tot opschorting van de uitspraak
verwerpt, dient de redenen van deze verwerping niet te vermelden. (Art. 195 Sv.)
20 juni 2000
1157
23. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Gewone slagen - Strafvordering - Veroordeling - Burgerlijke
rechtsvordering - Deskundigenonderzoek - Motivering - Tegenstrijdigheid
Begrip.
De beslissing is tegenstrijdig, wanneer zij, enerzijds, op de strafvordering, de
beklaagde veroordeelt wegens gewone opzettelijke slagen en verwondingen, en,
anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een deskundige aanstelt wiens opdracht
erin bestaat de aanhoudende psychotrauma's te beschrijven waaronder het slachtoffer nog steeds te lijden heeft en die een in het Sw. bepaald gevolg opleveren, terwijl
het bewezen verklaarde misdrijf een dergelijk gevolg uitsluit. (Art. 149 Gw.; artt. 398,
399 en 400 Sw.)
28juni2000
1215
24. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Veroordeling- Opgave van begin en einddatum van de verjaring.
Bij zijn onderzoek naar de verjaring van de strafvordering en bij ontstentenis van
conclusie op dit punt, moet de rechter de begin- noch einddatum van de verjaring in
zijn uitspraak vermelden. (Art. 21 V.T.Sv;)
12 september 2000
1341
25. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Strafvordering - Veroordelende beslissing - Aanwijzing van de
wettelijke bepalingen.

-246Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op
de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van
het ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook van de wetsbepalingen waarbij de
strafwordt bepaald; dat is het geval voor art. 29ter Wegverkeerswet, dat het verzuim
van de in art. 67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt. (Art. 149 Gw.
[1994]; art. 195, eerste lid, Sv.; artt. 29ter en 67ter Wegverkeerswet.)
1440
27 september 2000
26. - Geen conclusie- Strafzaken- Veroordeling- Vaststelling van de bestanddelen van het misdrijf
Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet een veroordelend strafvonnis het
bestaan van de bestanddelen van het misdrijf vasts tellen en de wettelijke bepalingen
vermelden die het misdrijf omschrijven en strafbaar stellen. (Art. 149 Gw.; 195 en
211 Sv.)
10 oktober 2000
1542
27. - Geen conclusie- Strafzaken- Veroordeling- Vermelding van de wettelijke bepalingen die het misdrijf omschrijven en strafbaar stellen.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet een veroordelend strafvonnis het
bestaan van de bestanddelen van het misdrijfvaststellen en de wettelijke bepalingen
vermelden die het misdrijf omschrijven en strafbaar stellen. (Art. 149 Gw.; 195 en 211
Sv.)
10 oktober 2000
1542
28. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Kamer van inbeschuldigingstelling - Middel uiteengezet in de
schriftelijke vordering van de procureur-generaal - Gevolg.
Aangezien de schriftelijke vordering van de procureur-generaal geen conclusie is,
hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling niet erop te antwoorden.
11 oktober 2000
1557
29. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Straftoemeting - Minnelijke schikking.
De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw. volgens welke de
strafrechter bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken stra:ffen
is niet toepasselijk bij feiten die reeds het voorwerp waren van een minnelijke
schikking. (Art. 65, tweede lid, Sw. en art. 195 Sv.)
1600
17 oktober 2000
30. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Straf- Hoger beroep - Strafverzwaring.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de
door hem uitgesproken straf, in het bijzonder motiveert waarom de door de eerste
rechter opgelegde straf ontoereikend is. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.)
1782
14 november 2000
31. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Straf- Keuze - Strafmaat - Afzonderlijke redenen.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de
keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf
of van iedere maatregel met een telkens verschillende motivering moet worden
verantwoord. (Art. 195, tweede lid, Sv.)
1782
14 november 2000
32. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Collectief misdrijf- Eenheid van misdadig opzet.
Bij gebrek aan conclusie die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet
betwist, hoeft de bodemrechter zijn beslissing dat de verschillende, bij hem aanhangig gemaakte misdrijven uit een dergelijk opzet voortvloeien, niet met bijzondere
redenen te omkleden. (Art. 149 Gw.; art. 65 Sw.)
1799
15 november 2000
33. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Conclusie - Begrip.

-247De bodemrechter hoeft niet te antwoorden op een op de terechtzitting neergelegd
stuk, dat geen schriftelijke conclusie vormt. (Art. 149 Gw.)
15 november 2000
1804
34. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen)- Eenheid van misdadig opzet- Motivering.
Bij gebrek aan conclusies die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet
aanvoeren, dient de bodemrechter zijn beslissing, dat de bij hem aanhangig gemaakte
feiten en die welke reeds door een eindbeslissing zijn berecht, niet uit hetzelfde opzet
voortvloeien, niet met bijzondere redenen te omkleden. (Art. 65, tweede lid, Sw.)
22 november 2000
1819
35. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Beraadslaging - Duur - Verantwoording.
De strafrechter is niet verplicht in zijn beslissing de duur van het beraad te
verantwoorden.
28 november 2000
1861
36. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Strafvordering - Veroordeling - Te vermelden wetsbepalingen.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet een veroordeling op de
strafVordering, ofurel in de eigen redengeving, ofurel door verwijzing naar de beroepen
beslissing, m.n. opgave doen van de wetsbepalingen waarin de bestanddelen van het
aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf zijn omschreven en van die welke een
straf opleggen. (Art. 149 gecoord. Gw. [1994]).
20 december 2000
2057
BELASTINGZAKEN

37. - Geen conclusie - Belastingzaken - Uitlegging van wetsbepalingen Juridische tegenstrijdigheid - Motiveringsplicht.
Een juridische tegenstrijdigheid die slechts kan worden beoordeeld op grond van
de uitlegging van wetsbepalingen, houdt geen verband met de motiveringsplicht.
(Art. 149 G.W.)
152
20 januari 2000

OP CONCLUSIE
ALGEMEEN

38. - Op conclusie - Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Nauwkeurig en omstandig verweer- Gebrek aan antwoordBegrip
Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die niet antwoordt op een
nauwkeurig en omstandig verweer waarin verfieerbare objectieve gegevens worden
aangevoerd. (Art. 149 Gw. [1994].)
29juni2000
1241
39. - Op conclusie - Algemeen.
Artikel 1138, 4 o, Ger.W. heeft geen betrekking op een tegenstrijdigheid tussen
redenen en een beschikking van een beslissing. (Art. 1138, 4 o, Ger.W.)
24 november 2000
1838
BURGERLIJKE ZAKEN

40. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Rechtsbeginsel van de autonomie der partijen - Schending.
De rechter vermag weliswaar de door de partijen tot staving van hun vordering
voorgedragen redenen ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde echter dat hij geen
geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten,
dat hij zich baseert op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd en dat hij noch
het voorwerp, noch de oorzaak van de vordering wijzigt. (Art. 1138, zo, Ger.W.)
36
7 januari 2000

-24841. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Dubbelzinnigheid.
Het vonnis, dat beslist dat de door de verpachter wegens persoonlijke exploitatie
gedane opzegging geldig is, is niet regelmatig met redenen omkleed noch naar recht
verantwoord, wanneer het in het ongewisse laat of uit de gegevens van het
deskundigenonderzoek die het vermeldt, met zekerheid blijkt dat de landbouwexploitatie het overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal zijn, dan wel ofze dat aileen maar waarschijnlijk maken. (Art. 149 Gw.; art.
12.6, tweede lid, Pachtwet.)
14 januari 2000
109
42. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Bij conclusie voorgedragen middel - Verwerping - Onzekere reden.
Niet regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat in het ongewisse laat om
welke reden het een door een partij bij conclusie voorgedragen middel verwerpt. (Art.
149 gecoiird. Gw. [1994].)
406
14 februari 2000
43. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissing waarbij een vordering wordt aangenomen - Regelmatig voorgedragen verweer - Geen antwoord - Gevolg.
Niet regelmatig met redenen omkleed is de beslissing waarbij een vordering wordt
aangenomen, zonder dat wordt geantwoord op een regelmatig bij conclusie voorgedragen verweer van de tegenpartij. (Art. 149 gecoiird. Gw. [1994].)
415
14 februari 2000
44. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Middelen - Argumenten - Verplichting om te antwoorden - Grenzen.
De verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden en te
antwoorden op de regelmatig voorgedragen middelen houdt niet de verplichting in
om te antwoorden op de argumenten welke tot staving van die middelen zijn
aangevoerd en geen afzonderlijke middelen vormen. (Art. 149 Gw. 1994.)
4 78
25 februari 2000
45. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Anatocisme - Conclusie - Antwoord.
Wanneer een conclusie het bestaan betwist van de voorwaarden die vereist zijn
voor de kapitalisatie van interest, zoals de wettelijk vereiste aanmaning, antwoordt
de rechter er regelmatig op en is zijn beslissing om die kapitalisatie toe te staan naar
recht verantwoord, wanneer hij vaststelt dat de conclusie van de schuldeiser als
aanmaning geldt en dater geen feitelijk ofjuridisch beletsel is om art. 1154 B.W. toe
te passen. (Art. 149 Gw.; art. 1154 B.W.)
554
10 maart 2000
46. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Eerste rechter - Conclusie - Appelrechter - Niet weergegeven - Appelrechter - Antwoord - Verplichting.
De appelrechter dient niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen
conclusie, als een partij zich ertoe beperkt vagelijk naar die conclusie te verwijzen,
zonder dat zij deze voor het appelgerecht overneemt. (Art. 149 Gw. [1994].)
865
8 mei 2000
47. - Op conclusie- Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Verwijzing naar de conclusies van de partijen - Vereisten.
De rechter kan zijn beslissing motiveren door te verwijzen naar de conclusies van
de partijen, op voorwaarde dat hij nauwkeurig het middel aanwijst waarop die
conclusies volgens hem antwoorden; hij is niet verplicht te preciseren naar welke
conclusie of naar welk gedeelte van de conclusie hij verwijst. (Art. 149 Gw.)
1323
7 september 2000
48. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Onduidelijke conclusie - Gevolg.
De rechter is niet verplicht een onduidelijke conclusie te beantwoorden. (Art.
149 Gw.)
23 november 2000
1833
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49. - Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Feitelijke gegevens van de zaak - Tegengestelde beoordeling Middelen - Argumenten - Verplichting om te antwoorden - Grenzen.
De rechter voldoet aan de motiveringsplicht, wanneer hij tegenover een middel van
een partij zijn tegengestelde beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak stelt,
zonder dat hij daarenboven hoeft te antwoorden op alle argumenten die de voormelde
partij tot staving van dat verweer aanvoert en die geen afzonderlijke middelen zijn.
(Art. 149 Gw.)
829
3 mei 2000
50. - Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen)- Voorlopige hechtenis- Handhaving- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Vorige verschijning - Hernomen conclusie - Verplichting om te antwoorden Gevolg.
De kamer van inbeschuldigingstelling die beslist tot handhaving van de voorlopige
hechtenis is niet verplicht te antwoorden op de door de verdachte hernomen
conclusies bij vorige verschijningen inzake voorlopige hechtenis die tot eerdere over
de zaak gewezen arresten hebben geleid. (Art. 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 juli 2000
1267
51. - Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Collectief misdrijf - Conclusie die het bestaan van een moreel
bestanddeel betwist - Beslissing over de eenheid van opzet - Motivering.
Om de beslissing over het verband waarop het collectief misdrijf gegrond is, met
redenen te omkleden, hoeft de bodemrechter niet te antwoorden op de conclusie die
opkomt tegen het bestaan van het moreel bestanddeel, dat eigen is aan de overtredingen die een dergelijk misdrijf opleveren. (Art. 149 Gw.; art. 65 Sw.)
1799
15 november 2000
BELASTINGZAKEN

52. - Op conclusie - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening
voor het hof van beroep - Conclusie - Geen antwoord - Ter griffie neergelegde
conclusie - Conclusie niet ter zitting aan de rechter voorgelegd - Gevolg.
Het hof van beroep dient niet te antwoorden op de conclusie die de belastingschuldige, na oproeping tot verschijning, overeenkomstig art. 385, eerste lid, W.I.B.
(1992), ter gri:ffie van dat hof heeft neergelegd, wanneer hij, doordat hij niet
verschenen is en niet vertegenwoordigd was op de terechtzitting waar zijn zaak is
behandeld, de conclusie niet ter beoordeling aan de rechter heeft voorgelegd. (Art.
385, eerste lid, W.I.B. [1992].)
11 september 2000
1338

ALLERLEI
53. - Allerlei - Tegenstrijdige beslissingen - Motiveringsgebrek.
Het arrest dat oordeelt dat de aanvraag van de brugpensioenregeling na de
kennisgeving van het ontslag kan ingegeven zijn uit de bekommernis om tot het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen genieten van een financieel
aantrekkelijk vervangingsinkomen voor zover en in de mate dat verweerder er niet
zou in slagen een nieuwe betrekking te vinden, houdt geen tegenstrijdigheid als
motiveringsgebrek in wanneer de rechter eensdeels beslist dat de handelsvertegenwoordiger, nadat het ontslag werd ter kennis gebracht, opteerde voor een brugpensioenregeling welke niet cumuleerbaar is met de uitoefening van enige beroepsactiviteit,
anderdeels, dat de werkgever niet bewijst dat de handelsvertegenwoordiger na de
kennisgeving van het ontslag niet naar ander werk heeft gezocht en nooit het
verlangen heeft geuit nog actief te zijn op de arbeidsmarkt.
20 maart 2000
625

REGELING VAN RECHTSGEBIED
BURGERLIJKE ZAKEN
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Algemeen
Tussen vonnisgerechten
Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht
Algemeen
Aard van het misdrijf
Verschillende misdrijven. Samenhang
Verzachtende omstandigheden
Minderjarige
Omstandigheden na verwijzing
Allerlei

BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Voorwaarde - Beslissing van de rechtscolleges van de
rechterlijke orde.
De vordering tot regeling van rechtsgebied die ertoe strekt een tegenstrijdigheid te
regelen, niet tussen rechtscolleges van de Rechterlijke Orde, maar tussen een
rechtbank van eerste aanleg en de Raad van State, is doelloos. (Art. 645 Ger.W.; art.
34 Wet Raad van State.)
10 maart 2000
561

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

2. - Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie Voorziening van de procureur-generaal bij het hof van beroep - Ver·werping Ambtshalve regeling van rechtsgebied- Voorwaarde.
Het Hof van Cassatie dat een cassatieberoep verwerpt, is bevoegd om het
rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het de stand van de rechtspleging in
aanmerking heeft kunnen nemen.
13 december 2000
1977
TUSSEN VONNISGERECHTEN

3. - Strafzaken - Tussen vonnisgerechten - Positief bevoegdheidsgeschil Vervolging voor gerechten van verschillende rechtsgebieden - Samenhangende misdrijven.
Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied bij vervolging voor verschillende
hoven van beroep van misdrijven waartussen een zodanige band schijnt te bestaan
dat de gezamenlijke behandeling ervan door eenzelfde gerecht vereist lijkt in het
belang van een goede rechtsbedeling. (Art. 526 Sv.)
12 december 2000
1963
TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT

Algemeen
4. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen Territoriale onbevoegdheid van de rechtbank.
Wanneer het vonnisgerecht, op een beschikking van de raadkamer, zich ratione loci
onbevoegd verklaart en uit de processtukken blijkt dat het onderzoeksgerecht
ratione loci onbevoegd was om de verdachte naar het vonnisgerecht te verwijzen,
beslist het Hof van Cassatie tot regeling van rechtsgebied, nadat het heeft vastgesteld dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel
openstaat en dat de beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is
gegaan, vernietigt het Hof de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling die bevoegd schijnt te zijn.
713
5 april 2000
5. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Algemeen Territoriale onbevoegdheid van de rechtbank.

-251Wanneer het vonnisgerecht, op een beschikking van de raadkamer, zich ratione loci
onbevoegd verklaart en uit de processtukken blijkt dat het onderzoeksgerecht
ratione loci onbevoegd was om de verdachte naar het vonnisgerecht te verwijzen,
beslist het Hof van Cassatie tot regeling van rechtsgebied, en, nadat het heeft
vastgesteld dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat de beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is
gegaan, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar
de kamer van inbeschuldigingstelling die bevoegd lijkt te zijn. (Artt. 23 en 526 Sv.)
11 juli 2000
1269
Aard van het misdrijf
6. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdrijf- Vordering van de procureur des Konings - Vordering tot verbetering Raadkamer- Verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens gecorrectionaliseerde
misdaden en wanbedrijven- Beslissing van het vonnisgerecht- Beslissing in hager
beroep - Beslissing tot onbevoegdverklaring - In kracht van gewijsde gegane
beslissingen - Beslissing tot onbevoegdverklaring niet naar recht verantwoord Vernietiging van het arrest van het hof van beroep - Verwijzing naar hetzelfde,
anders samengestelde hof van beroep.
Wanneer het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen
van de stra.fVordering, op grond dat de raadkamer misdaden niet heeft gecorrectionaliseerd,
hoewel die raadkamer ze had gecorrectionaliseerd met overname van de gronden van
de vordering tot verbetering van de procureur des Konings, die betrekking hadden op
de voor die telastleggingen in aanmerking te nemen verzachtende omstandigheden,
vernietigt het Hof, dat beslist tot regeling van rechtsgebied, het arrest van het hof
van beroep en verwijst het de zaak naar hetzelfde, maar anders samengestelde hof
van beroep.
86
12 januari 2000
7. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdrijf- Wanbedrijf- Beschikking tot verwijzing van de zaak naar de politierechtbank - Correctionele rechtbank - Vonnis van onbevoegdverklaring - Impliciete
beslissing - Misdaad - Gevolg.
Wanneer de raadkamer een verdachte wegens een wanbedrijf naar de daarvoor
bevoegde politierechtbank verwezen heeft en de correctionele rechtbank zich in hoger
beroep - zelfs impliciet - onbevoegd heeft verklaard, daar het feit een misdaad zou
kunnen opleveren, en het Hof, dat kennisneemt van een vordering tot regeling van
rechtsgebied, vaststelt dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel
openstaat, dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en dat de beslissing van
de rechtbank terecht schijnt, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en
verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. (Artt. 138 en 526 Sv.)
28 juni 2000
1220
8. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Aard van het
misdrijf - Niet correctionaliseerbare misdaad - Raadkamer - Beschikking tot
verwijzing - Hof van beroep -Arrest van onbevoegdheid- Gevolg.
Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een
verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een niet te
correctionaliseren misdaad en de daarmee samenhangende wanbedrijven, en het hof
van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen, regelt
het Hofhet rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst
het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 526 Sv.)
13 december 2000
1977
Verschillende misdrijven. Samenhang
9. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verschillende
misdrijven. Samenhang - Meerdere feiten - Meerdere verdachten - Verzachtende
omstandigheden - Vroegere veroordelingen - Verwijzingsbeschikking van de raadkamer - Veroordeling door correctionele rechtbank - Hoger beroep - Arrest
houdende onbevoegdheidsverklaring - Gevolgen - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Beperking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
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regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden en de andere feiten die aan de verdachte en
aan een tweede verdachte ten laste werden gelegd, vernietigt het Hof de beschikking
van de raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij beslist dat wegens het bestaan van
verzachtende omstandigheden de aan de tweede verdachte ten laste gelegde misdaden
enkel nog aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen en verwijst het de aldus
beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.)
1007
30 mei 2000
10. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verschillende
misdrijven. Samenhang- Verwijzing voor misdrijven behorende tot de bevoegdheid
van de politierechtbank en tot deze van de correctionele rechtbank - Verwerping van
de samenhang door het vonnisgerecht - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking
in zoverre zij de misdrijven verwijst waarvoor de samenhang is verworpen Verwijzing naar de bevoegde procureur des Konings.
Wanneer het hofvan beroep, dat tijdens de rechtspleging in hager beroep tegen het
vonnis van de correctionele rechtbank, ingevolge een eerdere beschikking van de
raadkamer kennis neemt van misdrijven, die behoren tot de bevoegdheid van de
politierechtbank, op grand van hun samenhang met misdrijven die behoren tot de
bevoegdheid van de correctionele rechtbank, de samenhang verwerpt en zich bijgevolg onbevoegd verklaart voor de misdrijven die omwille van de samenhang naar dit
vonnisgerecht verwezen werden, vernietigt het Hof, dat kennisneemt van een
verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer in zoverre
de beklaagde wegens deze laatste misdrijven naar de correctionele rechtbank wordt
verwezen, waarna het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des
Konings verwijst. (Art. 525 Sv.).
5 september 2000
1305
Verzachtende omstandigheden
11. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende
omstandigheden - Vroegere veroordelingen - Verwijzingsbeschikking van de raadkamer - Veroordeling door correctionele rechtbank - Hoger beroep - Arrest
houdende onbevoegdheidsverklaring- Gevolgen- Samenhang- Meerdere feitenMeerdere verdachten - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Beperking Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Bij wege van regeling van rechtsgebied en gelet op de samenhang tussen de niet
regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden en de andere feiten die aan de verdachte en
aan een tweede verdachte ten laste werden gelegd, vernietigt het Hof de beschikking
van de raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij beslist dat wegens het bestaan van
verzachtende omstandigheden de aan de tweede verdachte ten laste gelegde misdaden
enkel nog aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen en verwijst het de aldus
beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.)
30 mei 2000
1007
12. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Verzachtende
omstandigheden - Verwijzingsbeschikking van de raadkamer- Meerdere daders Meerdere misdaden - Op het ogenblik van de verwijzing door de raadkamer niet
gekende verzwarende omstandigheid - Niet regelmatig gecorrectionaliseerde misdaad - Samenhang - Onbevoegdverklaring - Vernietiging van de verwijzingsbeschikking - Beperking - Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer bij een zelfde verwijzingsbeschikking verschillende verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, wegens verschillende
misdaden, waarvan er een niet regelmatig gecorrectionaliseerd werd omwille van het
bestaan van een op het ogenblik van de verwijzing door de raadkamer niet gekende
verzwarende omstandigheid, vernietigt het Hof, uitspraak doende bij wijze van
regeling van rechtsgebied en gelet op de samenhang tussen de verschillende
misdaden, de beschikking van de raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij beslist
dat wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden de regelmatig gecorrectionaliseerde
misdaden enkel nog aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen en verwijst
het de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.)
14 november 2000
1795

-253Minderjarige
13. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Minderjarige
- Raadkamer- Beschikking tot verwijzing- Verdachte minderjarig ten tijde van de
feiten - Correctionele rechtbank - Vonnis van onbevoegdheid - Gevolg.
Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een verdachte wegens
verschillende, doch andere dan de in art. 36bis Jeugdbeschermingswet opgesomde
misdrijven naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, zonder voorafgaandelijk
toepassing te hebben gemaakt van art. 38 van die wet, terwijl de verdachte op het
ogenblik van de feiten de voile leeftijd van achttien jaar niet had bereikt, en,
anderzijds, de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de tegen die verdachte ingestelde strafvordering, gaat het Hof na of
vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen de beschikking van de raadkamer, of
het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan en of de vaststelling van de correctionele
rechtbank juist lijkt; zo ja, vernietigt het de beschikking van de raadkamer, in
zoverre zij inzake die verdachte uitspraak doet, en verwijst het de aldus beperkte
zaak naar de bevoegde procureur des Konings. (Art. 526 Sv.; artt. 36bis en 38
J eugdbeschermingswet.)
13 september 2000
1360
Omstandigheden na verwijzing
14. - Strafzaken- Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht- Omstandigheden na verwijzing - Verzachtende omstandigheden - Vroegere veroordelingen Verwijzingsbeschikking van de raadkamer - Veroordeling door correctionele rechtbank - Hoger beroep - Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring - Gevolgen Samenhang - Meerdere feiten - Meerdere verdachten - Vernietiging van de
verwijzingsbeschikking-Beperking- Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Bij wege van regeling van rechtsgebied en gelet op de samenhang tussen de niet
regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden en de andere feiten die aan de verdachte en
aan een tweede verdachte ten laste werden gelegd, vernietigt het Hof de beschikking
van de raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij beslist dat wegens het bestaan van
verzachtende omstandigheden de aan de tweede verdachte ten laste gelegde misdaden
enkel nog aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen en verwijst het de aldus
beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.)
30 mei 2000
1007
Allerlei
15. - Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en vonnisgerecht - Allerlei Vonnisgerecht - Aanhangigmaking - Afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen Onregelmatige correctionalisering - Gerecht bevoegd voor bepaalde feiten en niet
voor de andere - Samenhang - Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak Vernietiging van de aangetaste verwijzingsbeschikking - Onbevoegdverklaring Gedeeltelijke vernietiging.
Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen verschillende
verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, enerzijds wegens als
misdaad omschreven feiten waarvan er een niet regelmatig gecorrectionaliseerd
werd en, anderzijds, wegens feiten waarvoor de rechtbank bevoegd was, en de rechter
zich voor het geheel onbevoegd verklaart wegens het bestaan van samenhang,
vernietigt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de door de
onregelmatige correctionalisering aangetaste beschikking van de raadkamer, alsook
de beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd heeft verklaard ten aanzien van de
misdrijven waarvan hij regelmatig kennis kon nemen.
14 november 2000
1795

REGISTRATIE (RECHT VAN)
Onroerende goederen - Verkoop aan beroepskoper en -verkoper van onroerende
goederen- Geen wederverkoop op 31 december van het tiendejaar na de koopakteAanvullend registratierecht - Provisie - Inkomstenbelastingen - Bedrijfslast Belastbaar tijdperk.

-254Zolang hij niet de betaling van het aanvullend recht aanbiedt, wordt de verkrijger
van het onroerend goed, die zijn beroep maakt van het kopen ell verkopen van
onroerende goederen en aldus het verminderde registratierecht bij de aankoop van
een onroerend goed geniet, geacht de vervreemding van het onroerend goed na te
streven op de wijze zoals bepaald in art. 64 W.Reg., ongeacht de bestemming die hij
bij de aankoop of naderhand aan het onroerend goed gegeven heeft; het aanvullende
registratierecht kan bijgevolg niet geacht worden normaal te drukken op de uitslagen
van het belastbaar tijdperk waarin het onroerend goed verkregen werd, noch op de
uitslagen van het daarop volgende tijdperk waarin het onroerend goed voor de
beroepswerkzaamheid aangewend werd, maar kan alleen geacht worden normaal te
drukken op de uitslagen van het belastbaar tijdperk waarin het recht betaald wordt
krachtens art. 65 of vorderbaar wordt krachtens art. 64 W.Reg. : pas in die mate
kunnen daartoe, bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk, aangelegde provisies
aftrekbaar zijn als bedrijfsuitgaven of -lasten. (Art. 23, § 1, W.I.B.; artt. 6 en 7 KB.
W.I.B.; artt. 62, 64 en 65 W.Reg.)
22juni2000
1177

s
SAMENHANG
1. - Vorderingen hangende voor rechtscolleges van verschillende rang - Gevolgen.
Er kan geen sprake zijn van samenhang wanneer de ene vordering hangende is
voor een rechtscollege dat in eerste aanleg uitspraak dient te doen en de andere voor
een rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak moet doen. (Art. 566 Ger.W.)
11 februari 2000
387
2. - Strafzaken - Verjaring - Strafvordering- Stuiting - Meerdere beklaagden - Samenhangende misdrijven - Verjaringstuitende daad - Gevolgen.
Wanneer de rechter, die door een en dezelfde beslissing uitspraak doet over twee
zaken die betrekking hebben op twee verschillende beklaagden, vaststelt dat er
tussen beide zaken samenhang bestaat, dan stuit een t.a.v. de ene beklaagde
verrichte daad van onderzoek of van vervolging, de verjaring van de strafvordering
t.a.v. de andere beklaagde. (Artt. 22 V.T.Sv.; artt. 226 en 227 Sv.)
530
8 maart 2000
3. - Strafzaken- Vonnisgerecht- Aanhangigmaking-Afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen - Gerecht bevoegd voor bepaalde feiten en niet voor de andere Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak - Wettigheid.
Waneer een vonnisgerecht zelf vaststelt dat door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten zijn aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet
wettig werden voorgelegd, kan het zelf niet voor de eerste maal wijzen op het bestaan
van samenhang tussen deze feiten en kan het zich niet wettig onbevoegd verklaren
voor de gehele zaak.
14 november 2000
1795

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
1. - Oorzaak - Begrip.
De oorzaak van een schenking bij testament ligt niet uitsluitend in de vrijgevige
bedoeling van de schenker, maar in de hoofzakelijke beweegreden die bij hem heeft
voorgezeten en die hem ertoe gebracht heeft te legateren. (Art. 895 B.W.)
168
21 januari 2000
2. - Testament - Oorzaak - Verdwijning - Verval - Voorwaarden - Overlijden van de erflater.
Wanneer de beweegreden die voor een schenking bij testament doorslaggevend is
geweest, door een voorval buiten de wil van de schenker, maar v66r het overlijden van
de erflater vervalt of verdwijnt, kan de bodemrechter vaststellen dat die schenking

-255vervallen is, als zij, volgens de bewoordingen zelf van die beschikking of volgens de
uitlegging van de wil van de beschikker, onlosmakelijk verbonden is met de
omstandigheden die eraan ten gronde lagen en die haar enige reden van bestaan
uitmaken. (Art. 1131 B.W.)
21 januari 2000
168
3. - Schenkingen tussen ouders en kind - Schenking van geld - Aankoop van
een onroerend goed - Voorwerp van de schenking.
Wanneer een persoon in eigen naam onroerende goederen aangekocht heeft met
geld dat hem door zijn ouders is gegeven of met door hen afbetaalde leningen, hebben
die giften uitsluitend dat geld of die afbetaalde bedragen en geenszins de onroerende
goederen zelf tot voorwerp; daaruit volgt dat, wanneer dergelijke giften in de mass a
van de nalatenschap ingebracht moeten worden, enkel het geschonken geld of de door
de ouders afbetaalde bedragen en geenszins de aangekochte onroerende goederen
ingebracht moeten worden. (Artt. 829, 843, 851, 868 en 869 B.W.)
11 februari 2000
385

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DOD EN
1. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Weerspannigheid- Verwonding- Ongewild gevolg- Veroordeling wegens weerspannigheid - Vrijspraak wegens onopzettelijke slagen - Toepassing.
De vrijspraak wegens het door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar
zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen betekent slechts dat de rechters oordelen
dat eiser niet schuldig is aan dergelijk gebrek aan voorzorg en houdt niet in dat eiser
door het gewild plegen van weerstand, geen kwetsuren kan hebben veroorzaakt
ofschoon hij dit resultaat niet gewild heeft. (Artt. 269, 418 en 420 Sw.)
4 april2000
698
2. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - Gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg - Begrip.
Het gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg dat het misdrijf onopzettelijke doodslag
impliceert, houdt alle mogelijke fouten in die doodslag als onopzettelijk gevolg
hebben. (Artt. 418 en 419 Sw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
31 mei 2000
1017
3. - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden- Gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg - Overlijden - Oorzakelijkheid - Begrip.
Om het bestaan te beoordelen van een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg en het overlijden van een persoon, moet de rechter
rekening houden met de concrete situatie, zoals die zich voordoet, zonder te gissen
wat zich misschien zonder de fout zou hebben voorgedaan. (Artt. 418 en 419 Sw.; artt.
1382 en 1383 B.W.)
31 mei 2000
1017

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN
4. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen - Opzet - Gevolgen van het geweld.
Het misdrijf van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen vereist
geen bijzonder opzet zodat de schuld van de dader betrekking heeft op al de gevolgen
van het gepleegde geweld, ook al heeft de dader deze niet gewild of gewenst op het
ogenblik dat de slagen of de verwondingen zijn toegebracht. (Artt. 392 en 398 Sw.)
15 februari 2000
419

-2565. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - DoodslagPaging tot moord - Paging tot doodslag - Verzachtende omstandigheden Meerdaadse samenloop - Toepasselijke straf
Bij samenloop van doodslag, paging tot moord en paging tot doodslag kan, na
aanneming van verzachtende omstandigheden, in toepassing van artikel62 Strafwetboek, dat bepaalt dat alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken en dat die straf
zelfs tot vijf jaar hoven het maximum kan worden verhoogd indien zij bestaat in
opsluiting van niet meer dan twintig jaar, geen straf hoger dan vijfentwintig jaar
opsluiting worden toegepast. (Artt. 51, 52, 62, 79, 80, 393 en 394 Sw.)
13juni2000
1088
6. - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzetttelijk doden - Gewone
slagen - Strafvordering - Veroordeling - Burgerlijke rechtsvordering - Deskundigenonderzoek - Motivering - Tegenstrijdigheid- Begrip.
De beslissing is tegenstrijdig, wanneer zij, enerzijds, op de strafvordering, de
beklaagde veroordeelt wegens gewone opzettelijke slagen en verwondingen, en,
anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, een deskundige aanstelt wiens opdracht
erin bestaat de aanhoudende psychotrauma's te beschrijven waaronder het slachtoffer nog steeds te lijden heeft en die een in het Sw. bepaald gevolg opleveren, terwijl
het bewezen verklaarde misdrijf een dergelijk gevolg uitsluit. (Art. 149 Gw.; artt. 398,
399 en 400 Sw.)
28juni2000
1215

SOCIALEZEKERHEID
WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN

WERKNEMERS
1. - Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Bijdragen - Vermindering door ·overheidsbeslissing - Terugvordering tegen R.S.Z. - Verjaring Aanvangstermijn.
De regel dat de termijn van verjaring van een vordering ingesteld tegen de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tot terugvordering van niet verschuldigde bijdragen ingaat vanaf de dag van de betaling, geldt slechts inzoverre de verpichtingen van
de bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering ondergaan
door een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor
de periode waarvoor de betaling werd verricht; wanneer aldus door een overheidsbeslissing verplichte bijdragen verminderd worden voor bijdragen die reeds zijn
betaald, gaat de verjaringstermijn van het onverschuldigd gedeelte van de betaling
slechts in vanaf die overheidsbeslissing. (Art. 42, tweede lid, Sociale Zekerheidswet
Werknemers.)
24 januari 2000
182
2. - Werknemers - Bijdragen- Bezoldiging- Kosten ten laste van de werkgever
- Werknemer - Arbeidsovereenkomst - Uitvoering - Werkelijke kosten.
Geen enkele sociale-zekerheidsbijdrage is verschuldigd op de bedragen die de
werkgever aan een werknemer moet terugbetalen ter vergoeding van de werkelijke
kosten die laatstgenoemde betaald heeft ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
(Art. 19, § 2, 4°, eerste lid, K.B. 28 nov. 1969.)
409
14 februari 2000
3. - Werknemers- Werkgever- Verschuldigde R.S.Z.-bijdragen- Strafrechter
- Ambtshalve veroordeling - Burgerrechtelijke maatregel - Geen strafrechtelijk
gewijsde erga omnes.
De ambtshalve veroordeling van de werkgever door de strafrechter tot betaling aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort, is geen straf, maar heeft een
burgerlijk karakter en heeft niet het gezag van het rechterlijk gewijsde dat kleeft aan
een strafrechtelijke veroordeling. (Art. 35, tweede lid, Sociale-Zekerheidswet 1969.)
459
21 februari 2000

-2574. - Werknemers- Werkgever- Verschuldigde R.S.Z.-bijdragen- Strafrechter
- Ambtshalve veroordeling - Doel.
De maatregel van de ambtshalve veroordeling van de werkgever door de strafrechter tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijdragen,
bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort,
legt een bijzondere herstelwijze op in het algemeen belang van de financiering van de
sociale zekerheid, die afwijkt van het gemeen recht. (Art. 35, tweede lid, SocialeZekerheidswet 1969.)
21 februari 2000
459
5. - Werknemers - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling - Verzuim - R.S.Z. Verschuldigd bedrag - Aard.
De hoofdaannemer die v66r het begin van iedere bouwplaats nalaat aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de vereiste inlichtingen mee te delen, is aan de
dienst een bij de wet bepaald bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen strafsanctie
maar een forfaitaire herstelvergoeding. (Art. 30ter, § 6, B, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969.)
865
8 mei 2000
6. - Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Werkgever - Artikelen
llbis en 15ter K.B. nr. 5 van 23 okt. 1978- Veroordeling tot het betalen van een
vergoeding - Aard.
De veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid in toepassing van de artikelen llbis en 15ter van het koninklijk besluit
nr. 5 Sociale-Documentenwet is geen straf, zodat artikel 2, tweede lid, Strafwetboek
geen toepassing vindt. (Art. 2, tweede lid, Sw.; Artt. llbis en 15ter K.B. nr. 5 van 23
oktober 1978.)
30 mei 2000
1003
7. - Werknemers - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid- Werkgever- Artikel35,
vierde lid, sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969-Ambtshalve veroordeling tot het
betalen van een vergoeding - Aard.
De veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid in toepassing van de artikelen llbis en 15ter van het koninklijk besluit
nr. 5 Sociale-Documentenwet is geen straf, zodat artikel2, tweede lid, Strafwetboek
geen toepassing vindt. (Art. 2, tweede lid, Sw.; Artt. 11bis en 15ter K.B. nr. 5 van 23
oktober 1978.)
30 mei 2000
1003
8. - Werknemers - Vennootschap-werkgever- Voordelen- Aandelen - Socialezekerheidsbijdragen.
Sociale-zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd door de vennootschap-werkgever op
de toekenning om niet van aandelen aan werknemers door middel van incorporatie
van beschikbare reserves tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal. (Art. 14, §§
1 en 2, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; artt. 33bis, § 1, en 70 Vennootschappenwet.)
19 juni 2000
1149
9. - Werknemers - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Vorm.
De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die schriftelijk is vastgesteld
en uitgevoerd overeenkomstig de voorgeschreven wettelijke en verordenende bepalingen, is een overeenkomst voor een tewerkstelling van studenten, zelfs als er geen
afschrift van de overeenkomst door de werkgever aan de door de Koning aangewezen
ambtenaar is meegedeeld; de student kan die overeenkomst evenwel op elk ogenblik
zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beihndigen. (Artt. 120, 123, 124,
1125 en 126 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 17bis, eerste lid, K.B. 28 nov. 1969.)
29juni2000
1229
10. - Werknemers - Bijdragen -Loon - Kosten ten laste van de werkgever Werknemer - Arbeidsovereenkomst - Tewerkstelling - Reele kosten.
Geen enkele sociale-zekerheidsbijdrage is verschuldigd op de bedragen die de
werkgever aan een werknemer dient terug te betalen, ongeacht de wijze waarop hij
daartoe verbonden is, als vergoeding voor de reele kosten die die werknemer wegens

-258zijn tewerkstelling heeft gemaakt, zonder dat die kosten onlosmakelijk deel uitmaken van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. (Art. 19, § 2, 4°, eerste lid, K.B.
28 nov. 1969.)
1730
6 november 2000

11. - Werknemers - Werkgever - Bijdrage - Wijzigingsbericht - Uitdrukkelijke motivering - Bestuurshandeling.
Een bericht tot wijziging van de sociale-zekerheidsbijdrage, waarvan aan de
werkgever kennis is gegeven, is geen bestuurshandeling in de zin van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. (Art.
22 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; art. 1 wet 29 juli 1991.)
2023
18 december 2000

ZELFSTANDIGEN
Zelfstandigen - Sociaal statuut - Onderwerping - Naamloze vennootschap - Onbezoldigd bestuursmandaat- Bestuursmandaat onderscheiden activiteit
- Materiele uitvoerende handelingen - Gevolg.
Handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap, in de zin van artikel63 van het W.Kh., zijn die welke door het dagelijks leven
van de vennootschap worden vereist of die welke zowel wegens hun gering belang als
wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van
bestuur zelf niet rechtvaardigen; deze taken kunnen ook door de raad van bestuur
worden vervuld en zijn in beginsel rechtshandelingen waarbij het orgaan dat met het
dagelijks bestuur is belast, ook de vennootschap kan vertegenwoordigen; zij zijn niet
te vereenzelvigen met materiele uitvoerende handelingen zoals verkoop, herstelling
of onderhoud van de producten. (Art. 54 Vennootschappenwet; art. 63 W.Kh.; art. 3,
§ 1, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen; art. 2 K.B. 19 dec. 1967.)
463
21 februari 2000
12. -

13. - Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening - Grands lag
- Zelfstandige beroepswerkzaamheid - Vorige uitoefening - Winsten of baten Inkomsten na de volledige en definitieve stopzetting van die werkzaamheid Achterstallig honorarium.
De winsten ofbaten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen door de genieter werd uitgeoefend, onder meer de inkomsten die
worden behaald of vastgesteld na de volledige en definitieve stopzetting van die
werkzaamheid, zoals achterstallig honorarium, zijn niet onderworpen aan de bijdragen waarvan sprake is in het sociaal statuut van de zelfstandigen. (Artt. 3, § 1, eerste
en tweede lid, en 11, §§ 1 en 2, Sociale-zekerheidswet Zelfstandigen; artt. 20, 4°, en
31, 2°, W.I.B. [1964].)
10 april 2000
766

SPRINGSTOFFEN
1. - Inbreuk op de springstoffenwetgeving- Opzettelijke misdrijven.
De in art. 1 en 5 van de wet van 28 mei 1956 omschreven handelingen moeten om
strafbaar te zijn wegens hun aard wetens en willens worden uitgevoerd. Zij mogen
niet het gevolg zijn van onachtzaamheid. (Artt. 1 en 5, Wet 28 mei 1956 betreffende
ontplofbare stoffen.)
11 april 2000
775
2. - Inbreuk op de springstoffenwetgeving- Verplichting tot het houden van een
bijzonder register.
Ret tekortschieten aan de verplichting tot het houden van een bijzonder register
maakt een afzonderlijk misdrijfuit en heeft geen uitstaans en is niet cumulatiefmet
de overtreding van andere bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september
1958. (Art. 263, tweede lid, K.B. 23 september 1958.)
11 april 2000
775

-259-

STAAT
Bevoegde minister - Rechtsvordering - Burgerlijke zaken - Betekening van
vonnis aan Belgische Staat - Rechtsgeldigheid - Voorwaarden.
De betekening van een vonnis aan de Belgische Staat op het kabinet van een
onbevoegd minister gebeurt niet rechtsgeldig. (Artt. 42, eerste lid, 1°, en 705 Ger.W.)
1000
29 mei 2000

STEDENBOUW
VERKAVELING
BOUWVERGUNNING
SANCTIES
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE
RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
ALLERLEI

VERKAVELING
1. - Verkaveling - V66r de wet van 22 dec. 1970 verleende verkavelingsvergunning - Overgangsmaatregelen - Kavel gelegen aan een bestaande uitgeruste
weg.
Wanneer op een v66r de wet van 22 dec. 1970 verleende verkavelingsvergunning de
overgangsbepaling van art. 74, § 3, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
toepasselijk is, vermag de rechter, die vaststelt dat meerdere, aan een uitgeruste weg
gelegen percelen verkocht en de verkoopakten geregistreerd werden v66r de inwerkingtreding van de wet van 22 dec. 1970, te oordelen dat de verkaveling wat de
verkochte kavels betreft niet vervallen is; daaraan doet niet af de omstandigheid dat
de vergunning met betrekking tot andere kavels zou vervallen zijn door de nietuitvoering van wegenwerken. (Art. 74, §§ 3 en 4, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw.)
9 maart 2000
536

BOUWVERGUNNING
2. - Bouwvergunning - Herbouwen - Begrip.
Met herbouwen wordt bedoeld het opnieuw bouwen van een gebouw met een
gelijkaardig volume als dat van het gebouw dat volledig ofvoor het grootste gedeelte
is afgebroken. (Art. 44, § 1, P, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
11 mei 2000
899
3. - Bouwvergunning - Bouwwerk - Constructie voor een weg of parking
De rechter vermag als vergunningsplichtig te beschouwen het bouwen van een
constructie voor het wegverkeer of het parkeren die een verharding van de bodem
kan omvatten. (Art. 42, § 1, Gecoi:ird.Decr.Vl.Parl. 22 okt. 1996 betreffende de
ruimtelijke ordening.)
27juni2000
1206

SANCTIES
4. - Sancties - Misdrijf- Bestanddeel - Beschikking tot verwijzing - Hoger
beroep van de verdachte - Strafvordering - Grand van niet-ontvankelijkheid Begrip.
Het middel waarin een verdachte betoogt dat de hem verweten exploitatie van een
steengroeve geen misdaad, wanbedrijf of overtreding is, op grond dat hij een
bouwvergunning had aangevraagd, zodat hij krachtens een decreet van het Waalse
Gewest gemachtigd was om, in afwachting van de gevraagde administratieve
regularisatie, zijn werkzaamheden voort te zetten, werpt geen grond op van nietontvankelijkheid van de strafvordering, maar betwist een bestanddeel van het

-260misdrijf, m.n. het wettelijk verbod van de handeling; dergelijk middel, dat een
beoordeling ten grande van het bestaan van voldoende bezwaren vereist, kan voor de
kamer van inbeschuldigingstelling niet worden aangevoerd tot staving van het hoger
beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen. (Artt. 130 en 135, § 2, Sv.)
3 mei 2000
840

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE
5. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde - Bevel
om de plaats in de vorige staat te herstellen - Vorige staat - Begrip.
De bepaling van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke
ordening, volgens welke, in geval van uitvoering of instandhouding van bepaalde
werken met overtreding van de voorschriften van deze wet, de rechtbank benevens de
straf, op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen beveelt de plaats in de vorige staat te herstellen, moet zo worden
verstaan dat de rechter verplicht is het herstel te bevelen, zodra dit noodzakelijk is
om de gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen. Hieruit volgt dat herstellen
in de vorige staat niet betekent dat de plaats moet hersteld worden in een materiele
toestand die identiek is aan de toestand die v66r de bouwovertreding hestand, maar
dat het herstellen van de plaats in de vorige toestand ook kan inhouden dat de
illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er v66r de
bouwovertreding op die plaats een andere constructie.
700
4 april 2000
6. - Herstel van plaats in de vorige Staat. Betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat - Burgerlijke zaken - Vordering van het
Vlaams Gewest - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
De vordering van het Vlaams Gewest tot herstel van de plaats in de vorige staat is
ontvankelijk als ze niet strekt tot vrijwaring van het algemeen belang van de
gemeenschap maar tot herstel van de schade aan de private belangen van dat gewest.
(Artt. 65, § 1, en 67, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
11 mei 2000
892
7. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat - Beoordeling door de rechter Grenzen.
De Rechterlijke Macht is bevoegd om, bij een stedenbouwkundig misdrijf, de
vordering van de afgevaardigde ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige
staat op haar externe en interne wettigheid te onderzoeken en na te gaan of zij in
overeenstemming is met de wet of op machtsoverschrijding of -afWending berust,
maar het staat niet aan de rechter de opportuniteit van een dergelijke vordering te
beoordelen. (Art. 67, § 1, besl. Waalse Gewestexecutieve 14 mei 1984; art. 155, § 2,
W.W.R.O.S.P.)
6 september 2000
1307
8. - Herstel van plaats in vorige staat. Betaling van een meerwaarde - Herstel
van plaats in de vorige staat - Strafzaken - Waals Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw en Patrimonium - Gemachtigde ambtenaar - Vordering Vrijwillige tussenkomst - Partij in het geding - Gevolgen.
Uit art. 155, § 1, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium blijkt dat de gemachtigde ambtenaar die het herstel van de plaats in de
vorige staat vordert, vrijwillig voor het strafgerecht tussenkomt en partij is bij het
geding; die ambtenaar beschikt dus over het recht om hoger beroep in te stellen tegen
de beslissing over de gevorderde herstelmaatregel. (Art. 155, § 1, Waals Wetboek
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, als gewijzigd bij Deer. W.Gew.
27 nov. 1997.)
1972
13 december 2000

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
9. - Ruimtelijke Ordening. Plan van Aanleg planschadevergoeding - Vervaltermijn.

Planschade -

Vordering tot

--------------------

----r:::::--------

~==~~~~===~=-~=-~-=-=-=--=-------=---

-261De vorderingen tot betaling van planschadevergoeding vervallen een jaar na de
dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig art. 37, 3de lid,
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; wanneer geen daad wordt gesteld die de
minderwaarde tot uiting brengt, vervalt het recht op vergoeding tien jaar na de
inwerkingtreding van het plan. (Art. 38 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
609
17 maart 2000
10. - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Ruimtelijke ordening - Onteigening en vergoeding - Planschadevergoeding - Afstand van de onteigening Termijn - Gevolg.
Wanneer de onteigenende overheid binnen het jaar antwoordt dat zij afziet van de
onteigening, kan de eigenaar geen recht op vergoeding laten gelden maar zal hij
aangewezen zijn op de gemeenrechtelijke vergoeding indien daartoe grand bestaat.
(Artt. 35 en 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
648
24 maart 2000

11. - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Verkrijging van onroerende
goederen voor de uitvoering van een plan van aanleg - Onteigening ten algemenen
nutte - Inwerkingtreding van het plan van aanleg - Termijn waarbinnen de
onteigeningsprocedure moet zijn begonnen.
Art. 35 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw beperkt de termijn voor de
overheid om tot onteigening ten algemenen nutte over te gaan ter verwezenlijking
van een plan van aanleg, niet tot tien jaar vanaf de inwerkingtreding van dat plan.
(Art. 35 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
8juni2000
1054
12. - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Planschadevergoeding - Recht
op vergoeding - Ontstaan van het recht - Onverdeeldheid - l!ereffening en
verdeling.
De minderwaarde ontstaan door de uitwerking van een plan van aanleg geeft recht
op schadevergoeding; dat recht ontstaat ofwel bij overdracht van het goed, ofwel bij
de weigering van een bouw- ofverkavelingsvergunning ofnog bij het afleveren van
een negatief stedenbouwkundig attest. Wanneer erfgenamen in onverdeeldheid
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 ontstaat 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 nalatenschap dat goed in zijn
kavel krijgt, maakt dit geen overdracht van het goed uit. (Artt. 37, derde lid, en 38,
tweede lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
1408
21 september 2000
13. - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Planschadevergoeding - Erfopvolging - Verkrijgen bij erfenis - Rechten - Verplichtingen - Instellen van
rechtsvordering - Belang - Draagwijdte.
Uit de regel dat de erfgenamen van rechtswege in het bezit treden van de goederen,
de rechten en de rechtsvorderingen van de overledene, onder de verplichting om alle
lasten van de nalatenschap te voldoen, volgt dat de erfgenaam voor planschade een
beroep kan doen op de toestand van het goed v66r het openvallen van de nalatenschap en belang kan hebben om daarop een beroep te doen, indien het gewijzigde
stedenbouwkundig plan voor hem een nadelige toestand schept. (Art. 724 B.W.; art.
37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
1408
21 september 2000

ALLERLEI
14. - Allerlei- Gemeentebelastingen- Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde
percelen die deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling - Toepassingsgebied.
De gemeenten zijn gerechtigd een jaarlijkse belasting te heffen van de niet
bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling; die
belasting wordt geheven van de bovengenoemde percelen waarop ingevolge een
beslissing van de overheid niet mag worden gebouwd of waarop niet kan worden

-262gebouwd. (Art. 72, § 1, eerste lid, 1°, en § 3, eerste lid, Oud Waals Wetboek
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
254
31 januari 2000

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
GELDBOETE EN OPDECIEMEN
ANDERE STRAFFEN
SAMENLOOP

Algemeen
Meerdaadse
Gescheiden berechting
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
ALLERLEI

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
1. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid termijn - Ouerschrijding - Gevolg.

Strafuervolging -

Redelijke

Voor zover ondertussen het bewijs niet is teloorgegaan of de uitoefening van het
recht van verdediging niet onmogelijk is geworden, bepaalt de rechter in strafzaken
bij overschrijding van de redelijke termijn voor de berechting van de zaak het meest
passende herstel voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed of nadeel; dit
herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf dan de wettelijk
bepaalde minimumstraf of enige straf, zelfs na toepassing van verzachtende omstandigheden, zo de wet dit toelaat, hetzij in het uitspreken van een schuldigverklaring
aileen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
25 januari 2000
199

2. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid- Onwettigheid van de straf of van
de motivering ervan - Gevolg - Wettigheid van de schuldiguerklaring.
Waar de onwettigheid van het als straf opgelegde verval van het recht tot het
besturen van een motorvoertuig zich uitstrekt tot de hele wegens de telastleggingen
uitgesproken bestraffing, tast de enkele onwettigheid van de straf of van de
motivering ervan de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, tenzij de
onwettigheid van de motivering van de straf ook de schuldigverklaring betreft. (Artt.
195 en 434 Sv.)
21 maart 2000
635

3. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid - Straf en maatregel - Sociale
zekerheid -Artt. llbis en 15ter K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978- Veroordeling tot het
betalen van een vergoeding - Aard.
De veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid in toepassing van de artikelen llbis en 15ter van het koninklijk besluit
nr. 5 Sociale-Documentenwet is geen straf, zodat artikel2, tweede lid, Strafwetboek
geen toepassing vindt. (Art. 2, tweede lid, Sw.; Artt. llbis en 15ter K.B. nr. 5 van 23
oktober 1978.)
30 mei 2000
1003
4. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid - Straf en maatregel - Sociale
zekerheid - Artikel 35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 Ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding - Aard.
De ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969, is geen straf maar een vergoeding.
30 mei 2000
1003

=-==-=--=--=-=-=--=

------------~ ~~-~-~-=-~-

= - - - - = -=·

=·c=c-=c~~=

=-----------

-2635. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid - Eerste rechter - Enige strafAppelgerecht - Splitsing van een telastlegging- Lichtere enige straf voor de andere
telastleggingen - Eenstemmigheid.
Wanneer het rechtscollege, op het hoger beroep tegen een vonnis dat een enkele
strafheeft uitgesproken voor verschillende telastleggingen, een ervan splitst van de
andere telastleggingen, zijn uitspraak hierover aanhoudt en voor de andere telastleggingen een enkele straf uitspreekt die lichter is dan die welke de eerste rechter
had opgelegd, hoeft de beslissing niet met eenparige stemmen van zijn leden te
worden gewezen. (Art. 211bis Sv.)
7juni2000
1053
6. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid- Straf en maatregel- Bijzondere
motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort - Draagwijdte.
Wanneer de strafvordering tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort, is
de bijzondere motiveringsverplichting in beide graden van aanleg beperkt tot de
beslissing waarbij verval wordt uitgesproken van het recht een voertuig of een
luchtschip te besturen of een rijdier te geleiden. (Artt. 163 en 195 Sv.)
4 oktober 2000
1494
7. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid- Straf en maatregel- Bijzondere
motiveringsverplichting - Strafvordering die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoort - Hoger beroep - Motiveringsverplichting beperkt tot het verval van
het recht tot sturen- Grondwet (1994)- Artikelen 10 en 11- Gevolgen.
De vrijstelling van bijzondere motiveringsverplichting van andere straffen dan die
van het verval van het recht tot sturen, ingesteld ten behoeve van de politierechtbanken en correctionele rechtbanken in hoger beroep, schendt de artt. 10 en 11 Gw.
niet. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 195, derde lid, Sv.)
4 oktober 2000
1494

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
8. - Geldboete en opdeciemen- Opdeciemen - Verschillende medebeklaagdenVerschillende opdeciemen - Toepassing.
De enkele omstandigheid dat op de veroordeling tot geldboete ten laste van de
medebeklaagde andere opdeciemen worden toegepast dan op de veroordeling tot
geldboete ten laste van eiser, levert geen schending op van de Wet Opdeciemen
Geldboeten. (Art. 1 wet 5 maart 1952, gewijzigd bij art. 1, 2°, wet van 24 dec. 1993.)
2 mei 2000
827

ANDERE STRAFFEN
9. - Andere straffen - Verbeurdverklaring- Wegverkeerswet - Strafwetboek Toepassing.
Op de misdrijven die met toepassing van art. 50, § 2, Wegverkeerswet vatbaar zijn
voor de verbeurdverklaring van het voertuig is art. 42, 1o, Sw. niet toepasselijk. (Artt.
50, § 2, en 52 Wegverkeerswet; 42, 1o, 43, eerste lid, en 100 Sw.)
4 januari 2000
1
10. - Andere straffen - Verbeurdverklaring - Vaststelling van de wettelijke
voorwaarden.
De beslissing die, in strafzaken, de bijzondere verbeurdverklaring beveelt, is niet
naar recht verantwoord, als zij niet vaststelt dat de zaken die gediend hebben of
bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, het eigendom van de veroordeelde
zijn. (Art. 42, 1 o, Sw.)
12 januari 2000
83

11. - Andere straffen- Vermogensvoordelen- Witwassen- Verbeurdverklaring
- Toepassing.
De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen die voortkomen uit een
misdrijf kan ook worden uitgesproken ten laste van natuurlijke personen die

-264strafrechtelijk verantwoordelijk of medeverantwoordelijk zijn voor het misdrijf zoals
bedoeld in art. 505, eerste lid, 2°, 3°, 4°, Sw., gepleegd door een derde, weze het een
rechtspersoon. (Artt. 42 en 505 Sw.)
430
15 februari 2000
12. - Andere straffen - Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid Vernietiging - Omvang - Grenzen.
De onwettigheid van de beslissing waarbij het verval wordt uitgesproken van het
recht om een motorrijtuig te besturen, leidt tot vernietiging van de beslissingen over
de straf en over de bijdrage tot het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van
Opzettelijke Gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing
waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging
het gevolg is van een grand die geen verband houdt met die welke die beslissing
verantwoorden, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid alleen te wijten is aan
het niet-vermelden van de duur van het uitstel dat aan de tenuitvoerlegging van dat
verval is verleend.
586
15 maart 2000
13. - Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Voorwerp van het
misdrijf- Toepassing.
Het materieel bestanddeel van het misdrijf bedrieglijk onvermogen is, enerzijds,
het bewerken door een beklaagde van zijn onvermogen, anderzijds, het niet voldoen
aan de op hem rustende verplichtingen. Het voorwerp van dit misdrijf is de uit de
vermelde bedrieglijke handelingen of onthoudingen voortvloeiende toestand van
onvermogen en niet de vernielde, weggemaakte ofverborgen goederen ofvoorwerpen,
die de strafrechter mitsdien niet vermocht, krachtens art. 42, 1°, en 43, eerste lid, van
het Strafwetboek verbeurd te verklaren. (Artt. 42, P, 43, al. 1, en 490bis, Sw.)
769
11 april 2000

SAMENLOOP
ALGEMEEN

14. - Samenloop - Algemeen - Straftoemeting- Minnelijke schikking.
De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin, Sw. volgens welke de
strafrechter bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen
is niet toepasselijk bij feiten die reeds het voorwerp waren van een minnelijke
schikking. (Art. 65, tweede lid, Sw. en art. 195 Sv.)
1600
17 oktober 2000
MEERDAADSE

15. - Samenloop - Meerdaadse - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden - Doodslag - Paging tot moord - Paging tot doodslag Verzachtende omstandigheden - Toepasselijke straf.
Bij samenloop van doodslag, poging tot moord en poging tot doodslag kan, na
aanneming van verzachtende omstandigheden, in toepassing van artikel62 Strafwetboek, dat bepaalt dat alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken en dat die straf
zelfs tot vijf jaar hoven het maximum kan worden verhoogd indien zij bestaat in
opsluiting van niet meer dan twintig jaar, geen straf hoger dan vijfentwintig jaar
opsluiting worden toegepast. (Artt. 51, 52, 62, 79, 80, 393 en 394 Sw.)
13juni2000
1088
GESCHEIDEN BERECHTING

16. - Samenloop - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten
- Nieuwe feiten gepleegd na de periode waarop de veroordeling betrekking had en
v66r het in kracht van gewijsde gaan ervan - Opeenvolgende en voortgezette
uitvoering van een zelfde misdri.Jf- Strafbaarheid.
De omstandigheid dat het veroordelend vonnis wegens verscheidene in een
bepaalde periode gepleegde misdrijven, die door de strafrechter als een feit worden
beschouwd, slechts op een latere datum in kracht van gewijsde gaat, heeft niet tot
gevolg dat de nieuwe misdrijven die worden gepleegd na de periode waarover het
vonnis heeft geoordeeld en v66r de datum van in kracht van gewijsde gaan ervan,

-265begrepen zijn onder de misdrijven waarop de veroordeling betrekking heeft; de dader
van nieuwe misdrijven die samen met de reeds beoordeelde misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering kunnen zijn van een zelfde misdadig opzet, is
strafbaar volgens de regeling van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek. (Art. 65,
tweede lid, Sw.)
19 december 2000
2035

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden- Verzachtende omstandigheden - Redelijke termijn - Overschrijding - Gevolg.
17. -

De overschrijding van de redelijke termijn is geen verzachtende omstandigheid in
de zin van de artt. 79 tot 85 Sw. (Art. 6.1 E.V.R.M.; artt. 79 tot 85 Sw.)
22 maart 2000
641

18. - Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden - Sociaalrechtelijke
misdrijven - Werkgever - Strafgerechten - Arbeidsgerechten - Uitsluiting van
verzachtende omstandigheden - Gelijke behandeling.
Wanneer de wetgever de aanneming van verzachtende omstandigheden en de
daaruit volgende vermindering van geldboeten verhinderde zowel door de strafrechter als door de in de Wet Administratieve Geldboeten aangewezen ambtenaar en het
arbeidsgerecht, bestond er geen ongelijkheid tussen de behandeling van de persoon
die voor de strafgerechten verschijnt en de persoon die voor de arbeidsgerechten
verschijnt. (Artt. 27, 1 o en 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967; art. 85 Sw.)
3 april 2000
690

19. - Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden- Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden- Doodslag- Paging tot moord- Paging
tot doodslag- Meerdaadse samenloop- Toepasselijke straf
Bij samenloop van doodslag, poging tot moord en poging tot doodslag kan, na
aanneming van verzachtende omstandigheden, in toepassing van artikel62 Strafwetboek, dat bepaalt dat alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken en dat die straf
zelfs tot vijf jaar boven het maximum kan worden verhoogd indien zij bestaat in
opsluiting van niet meer dan twintig jaar, geen straf hoger dan vijfentwintig jaar
opsluiting worden toegepast. (Artt. 51, 52, 62, 79, 80, 393 en 394 Sw.)
13 juni 2000
1088
20. - Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden- Verzachtende omstandigheden - Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken - Verplichte
geldboete bij veroordeling tot correctionele straf
Bij veroordeling wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken komt
het niet aan de rechter toe om met toepassing van art. 84 Sw. facultatief een
geldboete toe te passen wanneer hij wegens verzachtende omstandigheden slechts
een correctionele straf uitspreekt. (Artt. 79, 83, 196, 197, 214 Sw.)
19 september 2000
1396
21. - Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden- Slijterijen van gegiste
dranken- K.B. 3 april 1953- Verzachtende omstandigheden- Toepassing van
artikel 85 Sw.

De ophe:ffing door art. 105 van de wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen, van
het vroegere art. 100, tweede lid, Sw., en de verwijzing door de artt. 42 en 43 K.B. 3
april 1953 naar de algemene wet inzake douane en accijnzen, hierin begrepen de
artikelen 263 en 264 die de administratie toelaten een overtreding afte doen met een
transactie zo er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, hebben niet tot gevolg
dat art. 85 Sw. toepasselijk wordt verklaard op voornoemd K.B. 3 april 1953 tot
samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
3 oktober 2000
1483

ALLERLEI
Allerlei- Veroordeling- Weigering van de opschorting van de uitspraakMotivering.
22. -

-266
De beslissing, waarbij het verzoek van de beklaagde tot opschorting van de
veroordeling wordt afgewezen, moet met redenen omkleed zijn. (Art. 3 Probatiewet.)
16 februari 2000
439
23. - Allerlei - Motivering - Grenzen.
De rechter moet aileen aan de bijzondere motiveringsplicht voldoen, in zoverre hij
een straf wil opleggen die hij niet diende uit te spreken. (Art. 195, tweede lid, Sv.)
1 maart 2000
504
24. - Allerlei - Motivering - Strafmaat - Keuze - Uitstel - Afzonderlijke
redenen.
De rechter die een gevangenisstraf en een geldboete moet opleggen, moet weliswaar de strafmaat voor elke uitgesproken straf en maatregel rechtvaardigen en de
redenen vermelden waarom hij het uitstel aldan niet verleent, maar is niet verplicht
dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem aangegeven
precieze redenen zowel de strafmaat van de uitgesproken straffen en maatregelen als
de toekenning of de weigering van het uitstel rechtvaardigen. (Art. 195, tweede lid,
Sv.; art. 8, § 1, Probatiewet.)
1 maart 2000
504

25. - Allerlei - Motivering - Vroegere veroordeling - Uitwissing - Gevolg.
Overeenkomstig artikel620 Wetboek van Strafvordering, heeft de uitwissing van
veroordeling de gevolgen van herstel in eer en rechten, wat verhindert dat deze
veroordelingen als grondslag dienen voor het bepalen van de keuze van de straf en
het bepalen van de strafmaat. (Artt. 195 en 620 Sv.)
4 april 2000
698
26. - Allerlei- Motivering- Strafmaat- Recht van verdediging- Zwijgrecht
- Miskenning - Begrip.
Het recht van verdediging wordt niet miskend door de appelrechters die, bij de
bepaling van de straf die opgelegd wordt aan een wegens onwettig verblijf veroordeelde persoon, naar gegevens verwijzen die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de
veroordeelde, door te wijzen op zijn weigering om de plaats, waar hij werkelijk leeft,
kenbaar te maken. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.)
5 april 2000
716

27. - Allerlei- Sociale zekerheid- Werknemers- Bijdragen- Hoofdelijke
aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling
- Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard.
De hoofdaannemer die v66r het begin van iedere bouwplaats nalaat aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de vereiste inlichtingen mee te delen, is aan de
dienst een bij de wet bepaald bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen strafsanctie
maar een forfaitaire herstelvergoeding. (Art. 30ter, § 6, B, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969.)
8 mei 2000
865
28. - Allerlei - Motivering - Straf die niet is uitgesproken.
Art. 195 Sv. legt de strafrechter niet op de redenen te vermelden waarom hij een
straf of maatregel niet uitspreekt. (Art. 195 Sv.)
20juni2000
1157
29. - Allerlei - Motivering- Maatregel uitgesproken door de jeugdrechtbank Vermelding - Gevolg.
De strafrechter kan de aard van de uitgesproken straf en de strafmaat met redenen
omkleden door in een veroordelend vonnis melding te maken van het bestaan van een
maatregel die dejeugdrechtbank t.a.v. de beklaagde heeft genomen op grand van art.
36, 4°, Jeugdbeschermingswet. (Art. 195, tweede lid, Sv.; artt. 36, 4°, en 63
J eugdbeschermingswet.)
1561
11 oktober 2000

30. - Allerlei - Straf en strafmaat- Motivering.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de
keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, waartoe de wet de rechter vrije
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een telkens verschillende motivering worden verantwoord. (Art. 195 Sv.)
1602
17 oktober 2000
31. - Allerlei - Motivering- Keuze - Strafmaat - Afzonderlijke redenen.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de
keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf
of van iedere maatregel met een telkens verschillende motivering moet worden
verantwoord. (Art. 195, tweede lid, Sv.)
1782
14 november 2000
32. - Allerlei - Motivering - Hoger beroep - Strafverzwaring.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van de
door hem uitgesproken straf, in het bijzonder motiveert waarom de door de eerste
rechter opgelegde straf ontoereikend is. (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.)
1782
14 november 2000

STRAFVORDERING
1. - Overlijden van de beschuldigde - Verval.
De strafVordering vervalt door het overlijden van de verdachte, de beklaagde of de
beschuldigde. (Art. 20 V.T.Sv.)
5 januari 2000
13
2. - Strafvervolging - Redelijke termijn - Overschrijding - Gevolg.
Voor zover ondertussen het bewijs niet is teloorgegaan of de uitoefening van het
recht van verdediging niet onmogelijk is geworden, bepaalt de rechter in strafzaken
bij overschrijding van de redelijke termijn voor de berechting van de zaak het meest
passende herstel voor het door de beklaagde hierdoor geleden leed of nadeel; dit
herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf dan de wettelijk
bepaalde minimumstraf of enige straf, zelfs na toepassing van verzachtende omstandigheden, zo de wet dit toelaat, hetzij in het uitspreken van een schuldigverklaring
aileen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
25 januari 2000
199
3. - Minnelijke schikking - Onregelmatig aanbod - Geen aanvaarding Gevolg op de strafvordering.
De onregelmatigheid van een aanbod tot minnelijke schikking dat niet is aanvaard, heeft geen invloed op de regelmatigheid van de daaropvolgende strafVordering. (Art. 216bis Sv.)
418
15 februari 2000
4. - Eerste rechter - Afzonderlijke uitspraak over schuld en straf- Qnbeperkt
hager beroep door beklaagde en openbaar ministerie - Devolutieve werking Gevolg.
Wanneer de rechter in correctionele of politiezaken bij afzonderlijke vonnissen
uitspraak heeft gedaan over de schuld en over de op te leggen straf, draagt de
devolutieve werking van het onbeperkt hager beroep van de beklaagde en van het
openbaar ministerie de kennisneming van de strafvordering in haar geheel aan de
appelrechter op. (Artt. 199 en 202 Sv.)
419
15 februari 2000
5. - Grand van niet-ontvankelijkheid - Begrip.
Het middel waarin een verdachte betoogt dat de hem verweten exploitatie van een
steengroeve geen misdaad, wanbedrijf of overtreding is, op grand dat hij een
bouwvergunning had aangevraagd, zodat hij krachtens een decreet van het Waalse
Gewest gemachtigd was om, in afwachting van de gevraagde administratieve
regularisatie, zijn werkzaamheden voort te zetten, werpt geen grand op van nietontvankelijkheid van de strafVordering, maar betwist een bestanddeel van het
misdrijf, m.n. het wettelijk verbod van de handeling; dergelijk middel, dat een
beoordeling ten grande van het bestaan van voldoende bezwaren vereist, kan voor de
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beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen. (Artt. 130 en 135, § 2, Sv.)
3 mei 2000
840
6. - Fiscale ambtenaren - Medewerking aan het strafonderzoek.
De fiscale ambtenaren mogen op straffe van nietigheid geen actieve medewerking
aan het strafonderzoek verlenen, noch optreden als deskundige noch deelnemen aan
huiszoekingen, plaatsopnemingen of verhoren. Dit samenwerkingsverbod doet geen
afbreuk aan de mogelijkheid om ze als getuigen te horen, en aan hun verplichting om
aan de procureur des Konings, of aan de onderzoeksrechter alle inlichtingen te
verstrekken waarom deze verzoekt. (Art. 350bis, eerste lid W.I.B. 1964, thans art.
463, 1e lid, W.I.B. 1992; 74bis, eerste lid, B.T.W.-Wetboek.)
20juni2000
1158
7. - Fiscale ambtenaren- Ambtelijke machtiging om de feiten ter kennis van de
procureur des Konings te brengen - Gevolg.
Wanneer fiscale ambtenaren met de vereiste amtelijke machtiging op regelmatig
wijze fiscale misdrijven ter kennis hebben gebracht van de procureur des Konings, of
wanneer de procureur des Konings betreffende dergelijke misdrijven op regelmatige
wijze strafVorderingen heeft ingesteld na voorafgaand het advies te hebben gevraagd
van de bevoegde gewestelijk directeur, mogen de ambtenaren spontaan aan de
procureur des Konings of aan de onderzoeksrechter bijkomende inlichtingen verstrekken. (Art. 29 Sv.;Art. 350, § 3, W.I.B. 1964, thans art. 463 W.I.B. 1992 en art. 74,
§ 3, B.T.W.-Wetboek.)
20juni2000
1158
8. - Bevoegdheid tot het uitoefenen van de strafvordering - Douane en accijnzen
- Invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten - Burgerlijke-partijstelling
en vordering tot gerechtelijk onderzoek - Toepassing
De omstandigheid dat aan de oorsprong van een klacht met burgerlijkepartijstelling van de benadeelde en de daaropvolgende vordering tot gerechtelijk
onderzoek een invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten van het Ministerie van Financien, Bestuur der Douane en Accijnzen, ligt, brengt niet mee dat het
onderzochte misdrijf van gebruik van valse stukken, zoals bepaald in artikel 197
Strafwetboek, slechts op vordering van voormeld bestuur kan worden vervolgd. (Artt.
197 Sw.; 202 en 281 A.W.D.A.)
5 september 2000
1302
9. - Verjaring - Termijn - Nieuwe wet - Werking in de tijd - Verlenging van
de termijn - Toepassing.
Nu de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of
de straf bedoeld in de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. impliceren deze
artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden veroordeeld op grond van
een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt
onder de vroegere wet. (Art. 21 tot 24 V.T.Sv; art. 7.1 E.V.R.M.; art. 15.1 I.V.B.P.R.)
5 december 2000
1920

SUCCESSIERECHTEN
Huwelijksvermogensstelsel - Bedongen stelsels - Algemene gemeenschap Toekenning van de gehele gemeenschap aan de langstlevende echtgenoot- Belastbare
grondslag - Vaststelling.
In een stelsel van algemene gemeenschap waarbij de gehele gemeenschap wordt
toegekend aan de langstlevende echtgenoot zonder dat de terugneming of een
vergoeding bedongen wordt voor de inbrengsten en kapitalen van de langstlevende
echtgenoot, is successierecht verschuldigd op hetgeen de helft van de gemeenschap te
hoven gaat. (Art. 1525, voor de opheffing ervan bij art. 2 wet 14 juli 1976; art. 5
W.Succ.)
19 oktober 2000
1619
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TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

In cassatie
Burgerlijke zaken
Strafzaken
Vonnissen en arresten. Nietigheden
Burgerlijke zaken
Andere zaken

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
IN CASSATIE

Burgerlijke zaken
1. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Burgerlijke zaken Eentaligheid van de akte - Stuk in het middel aangehaald in een andere taal.
Nietig is de voorziening die een middel bevat waarin een stuk wordt aangehaald in
een andere taal dan die van de rechtspleging zonder dat de vertaling of de zakelijke
inhoud ervan wordt weergegeven in de taal van de rechtspleging. (Artt. 27 en 40,
eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.)
1066
8 juni 2000
Strafzaken
2. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Akte van
voorziening gesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing- Gevolg.
De ambtenaar die de verklaring van voorziening in strafzaken ontvangt, moet, op
straffe van nietigheid, daarvan akte opmaken in de taal van de bestreden beslissing.
(Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
644
22 maart 2000
3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Cassatieberoep - Akte van voorziening gesteld in een andere taal dan die van de bestreden
beslissing - Gevolg.
Niet ontvankelijk is de voorziening, wanneer de akte waarbij het cassatieberoep
werd ingesteld, nietig is omdat zij opgesteld is in een andere taal dan die van de
bestreden beslissing. (Art. 27 en 40 wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.)
13juni2000
1086
4. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In cassatie - Strafzaken - Cassatieberoep - Afstand - Akte van afstand gesteld in een andere taal dan die van de
bestreden beslissing - Gevolg.
Niet ontvankelijk is de voorziening, wanneer de akte waarbij het cassatieberoep
werd ingesteld, nietig is omdat zij opgesteld is in een andere taal dan die van de
bestreden beslissing. (Artt. 27 en 40 wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken.)
13juni2000
1086
VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN

Burgerlijke zaken
5. - Gerechtszaken (wet van 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten. Nietigheden
- Burgerlijke zaken - Aanhaling in een andere taal.
Nietig is het arrest dat beslist op grond van een aanhaling in een andere taal dan
die van de rechtspleging, wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud ervan niet in
de procestaal is weergegeven. (Artt. 24, 37 en 40 Taalwet gerechtszaken.)
14 april 2000
798
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6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnissen en arresten. Nietigheden Andere zaken - Belastingzaken - lnkomstenbelastingen - Beslissing directeur Duitse taal - Voorziening voor het hof van beroep - Rechtspleging in het Frans Arrest van het hof van beroep - Redenen van de beslissing van de directeur Ovememing door het arrest - Cassatiemiddel - \kreiste vermeldingen - Opgave
van de geschonden wettelijke bepalingen - Ontoereikende opgave - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat de nietigheid van art. 37, eerste lid, Taalwet
Gerechtszaken aanvoert, zonder art. 40 van die wet noch de nietigheid waarin die
bepaling voorziet, op te geven. (Art. 388 W.I.B. [1992].)
11 september 2000
1336

TELEGRAAF EN TELEFOON
1. - Afluisteren van prive-communicatie en telecommunicatie - Verlenging van
bewakingsmaatregel - Vormvoorschriften - Sanctie.
Zowel voor de verlenging als voor de vernieuwing van de bewakingsmaatregel van
afiuisteren van prive-communicatie en telecommunicatie zijn de vormvoorschriften
van art. 90quater, § 1, Sv. toepasselijk, zodat de niet-vermelding van de precieze
omstandigheden die een verlenging wettigen de nietigheid van de beschikking van
verlenging met zich meebrengt. (Art. 90quinquies Sv.)
3 oktober 2000
1475
2. - Onderzoeksrechter- Telefoontap - Voorwaarden - Zwaarwichtigheid van
het misdrijf
De onderzoeksrechter kan de telefoontap bevelen op grand van de bijzondere
zwaarwichtigheid van het misdrijf dat deze maatregel noodzakelijk maakt. (Art.
88bis Sv.)
11 oktober 2000
1561

TUSSENKOMST
1. - Burgerlijke zaken - Cassatie - Bindendverklaring - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de door de eiser tot cassatie ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, wanneer niet blijkt dat die eiser enig belang erbij kan
hebben dat het arrest van het Hof wordt bindend verklaard voor de daartoe in de
zaak opgeroepen partijen. (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
14 februari 2000
415
2. - Burgerlijke zaken - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Cassatiegeding - Ontvankelijke vordering tot bindendverklaring van het arrest - lngesteld
door eiser tot cassatie - Inwilliging van het cassatieberoep - Gegrond verklaarde
vordering.
Wanneer het Hof het cassatieberoep inwilligt, verklaart het de ontvankelijke
vordering tot bindendverklaring van het arrest van eiser tot cassatie gegrond.
' 17 mei 2000
928
3-. - Strafzaken - Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
PatJrimonium - Herstel van plaats in de vorige staat - Gemachtigde ambtenaar Vordering - Vrijwillige tussenkomst - Partij in het geding - Gevolgen.
Uit art. 155, § 1, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium blijkt dat de gemachtigde ambtenaar die het herstel van de plaats in de
vorige staat vordert, vrijwillig voor het strafgerecht tussenkomt en partij is bij het
geding; die ambtenaar beschikt dus over het recht om hager beroep in te stellen tegen
de beslissing over de gevorderde herstelmaatregel. (Art. 155, § 1, Waals Wetboek
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, als gewijzigd bij Deer. W.Gew.
27 nov. 1997.)
13 december 2000
1972

-----------
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UITLEVERING
1. - Verdovende middelen - Strafbare feiten -In verschillende landen begaan
- Enkelvoudig verdrag inzake verdovende middelen - Europees Uitleveringsverdrag.
Art. 36.2.a van het Enkelvoudig Verdrag van New York inzake verdovende
middelen dat bepaalt dat elk van de in dit verdrag opgesomde strafbare feiten als
afzonderlijk strafbaar feit wordt beschouwd indien zij in verschillende landen zijn
begaan, is niet onverenigbaar met het in art. 8 Europees Uitleveringsverdrag
vervatte beginsel, naar luid waarvan een aangezochte partij kan weigeren een
persoon wiens uitlevering is verzocht, uit te leveren, indien die persoon door haar
wordt vervolgd ter zake van het feit of de feiten waarvoor uitlevering is verzocht.
(Art. 36.2.a Enkelvoudig Vedrag inzake verdovende middelen, opgemaakt te New
York op 30 maart 1961 en goedgekeurd bij wet van 20 aug. 1969; art. 8 Europese
Uitleveringsverdrag van 13 dec. 1957.)
500
28 februari 2000
2. - Exequatur van een vreemd aanhoudingsbevel - Opportuniteit van de uitlevering - Taak van het onderzoeksgerecht.
Wettig is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de door eiser
aangevoerde criteria ter beoordeling van de wettigheid van het buitenlands bevel tot
aanhouding niet de wettigheid van het bevel, maar de opportuniteit van de uitlevering betreffen en dat het oordeel daarover de regering en niet de Rechterlijke Macht
toekomt. (Art. 3 Uitleveringswet.).
704
4 april 2000
3. - Dubbele stafbaarstelling - Beoordeling door de rechter van de aangezochte
Staat- Omvang- Ten laste gelegde feiten - Materieel element- Schuldelement.
De rechter dient de dubbele strafbaarstelling van de ten laste gelegde feiten,
waarvoor uitlevering wordt gevraagd, te onderzoeken los van de beoordeling van de
schuld van de verdachte. Hij moet dus geen rekening houden met de door de
verdachte aangevoerde rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden en strafuitsluitende verschoningsgronden. (Art. 1, Uitleveringswet en art. 2, BeneluxUitleveringsverdrag van 27 juni 1962.)
775
11 april 2000
4. - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een door de buitenlandse
overheid verleend bevel tot aanhouding - Artikel 6 E. V.R.M.
Artikel 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten, tenzij wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over een betwisting die burgerlijke rechten ofverplichtingen tot voorwerp
heeft, en heeft derhalve geen betrekking op het recht van verdediging voor de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een bevel
tot aanhouding uitgevaardigd door een buitenlandse overheid. (Art. 6 E.V.R.M.; art.
3 Uitleveringswet.)
1090
13 juni 2000
5. - Onderzoeksgerechten- Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel - Taak van het onderzoeksgerecht.
Wanneer de onderzoeksgerechten in geval van een verzoek tot uitlevering uitgaande van een buitenlandse overheid uitspraak doen over de uitvoerbaarheid van
een door deze uitgevaardigd bevel tot aanhouding of een gelijkaardige titel, gaan zij,
mits eerbiediging van het recht van verdediging, enkel na of de overgelegde titel aan
de wettelijke en verdragsrechtelijke vereisten inzake uitlevering voldoet. (Art. 3
Uitleveringswet.)
1090
13 juni 2000
. • 6.; - Internationale Verdragen - Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair
verkeer - Artikel 36b - Consulaire bijstand - Verbinding en contact met onderdaJ
nen van de zendstaat - Aangehouden vreemdeling - In kennisstelling van zijn

-272rechten - Verplichting van de verblijfstaat - Verzuim - Onderzoeksgerechten Uitvoerbaarverklaring van een vreemd aanhoudingsbevel - Recht van verdediging
- Toepassing.
Ret enkele feit dat een buitenlandse onderdaan, die ingevolge een verzoek tot
uitlevering in Belgie aangehouden is, door de Belgische overheid niet in kennis is
gesteld van zijn rechten bepaald bij artikel 36b van het Verdrag van 24 april 1963
inzake consulair verkeer, levert geen miskenning op van het recht van verdediging
tijdens de procedure van uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding dat
door een buitenlandse overheid tegen hem is uitgevaardigd, aangezien de verplichtingen bepaald in deze verdragsbepaling enkel tot doel hebben de consulaire
werkzaamheden te vergemakkelijken, maar vreemd zijn aan de regelmatigheid van
het buitenlands bevel tot aanhouding. (Art. 36b Verdrag van 24 april 1963 inzake
consulair verkeer; art. 3 Uitleveringswet.)
13juni2000
1090

UITVOERBAARVERKLARING
Executieverdrag, artikel 31 - Verzoek niet gericht tegen alle rechtsopvolgers van de
veroordeelde - Taak van de rechter - Gevolg.
De rechter die overeenkomstig art. 31 Executieverdrag uitspraak doet over het
verzoek tot uitvoerbaarverklaring van een in een andere verdragsluitende Staat
gegeven en aldaar uitvoerbaar zijnde beslissing, mag de toedracht van de uitvoerbaar
te verklaren uitspraak niet wijzigen of aanvullen; inzonderheid wanneer het verzoek
tot uitvoerbaarverklaring niet gericht is tegen alle rechtsopvolgers van de veroordeelde mag hij niet beslissen in welke mate elk van de rechtsopvolgers gehouden is
tot uitvoering van de veroordeling. (Art. 31 Executieverdrag.)
508
2 maart 2000

v
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
1. - Aanwijzingen - Onderzoek van een geding - Rechtsvormen.
Art. 462 Sv. bevat richtlijnen voor de rechter of de ambtenaar van het O.M. die in
de loop van een enkel onderzoek van een, zelfs burgerlijk, geding, aanwijzingen van
valsheid vindt. (Art. 462 Sv.)
31 januari 2000
261
2. - Jaarrekening- Toegelaten verzekeringsonderneming- Verdraaiing van de
waarheid - Kosten van de onderneming - Getrouwe en stelselmatige weergave Begrip.
Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiele steun, die zij aan
een verwante onderneming heeft verleend, in haar resultatenrekening op te nemen,
met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van de boekhouding en van het
vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat
verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de
artt. 207 e.v., Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten
boekjaar, de aard en het bedrag van de kosten van de onderneming getrouw en
stelselmatig moet weergeven. (Artt. 207 tot 211 Vennootschappenwet; art. 3 K.B. 12
nov. 1979.)
829
3 mei 2000
3. - Gebruik van valse stukken met het oogmerk invoerrechten te ontduiken Douane en accijnzen - Invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten Burgerlijke-partijstelling en vordering tot gerechtelijk onderzoek - Bevoegdheid tot
het uitoefenen van de strafvordering - Toepassing.
De omstandigheid dat aan de oorsprong van een klacht met burgerlijkepartijstelling van de benadeelde en de daaropvolgende vordering tot gerechtelijk

-273onderzoek een invordering tot betaling van ontdoken invoerrechten van het Ministerie van Financien, Bestuur der Douane en Accijnzen, ligt, brengt niet mee dat het
onderzochte misdrijf van gebruik van valse stukken, zoals bepaald in artikel 197
Strafwetboek, slechts op vordering van voormeld bestuur kan worden vervolgd. (Artt.
197 Sw.; 202 en 281 A.W.D.A.)
5 september 2000
1302
4. - Verzachtende omstandigheden - Verplichte geldboete bij veroordeling tot

correctionele straf
Bij veroordeling wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken komt
het niet aan de rechter toe om met toepassing van art. 84 Sw. facultatief een
geldboete toe te passen wanneer hij wegens verzachtende omstandigheden slechts
een correctionele strafuitspreekt. (Artt. 79, 83, 196, 197, 214 Sw.)
19 september 2000
1396
5. - Bedrieglijk opzet - Bedoeling - Invloed.
De bedoeling waarmee men een valsheid in geschrifte pleegt of van een valse akte
of een vals stuk gebruik maakt, heeft geen invloed op het voor deze misdrijven
vereiste opzet, zodat een onderzoeksgerecht, wanneer het een verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst wegens een bepaalde valsheid of gebruik, deze
verwijzing niet kan beperken tot een bepaalde bedoeling van de dader en de
rechtbank dan ook geadieerd is van het feit, wat ook de bedoeling van de dader is.
(Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw.)
5 december 2000
1912

6. - Valsheid in geschrifte - Geschrift dat door de bestemmeling moet worden
nagezien - Vervalsing van een geschrift uitgaande van een derde - Toepassing.
Zo in de regel de valse vermelding in een geschrift dat door de bestemmeling moet
worden nagezien vooraleer hij de inhoud daarvan aanvaardt, geen strafbare valsheid
in geschrifte oplevert, levert de vervalsing van een vermelding in een van een derde
uitgaande geschrift dat door de bestemmeling, die niet de rechtstreeks geadresseerde
van dit geschrift is, moet worden nagezien vooraleer deze de inhoud daarvan
aanvaardt, een strafbare valsheid in geschrifte op, wanneer de bestemmeling
gerechtigd is geloof te hechten aan de waarachtigheid van het feit dat de valse
vermelding uitgaat van de derde. (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw.)
5 december 2000
1931

VENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

Algemeen
N aamloze vennootschappen
Allerlei

ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
1. - Algemeen. Gemeenschappelijke regels - Opslorping - Vonnis - Betekening
- Optreden in rechte - Gevolg.
De betekening van een vonnis ten verzoeke van een partij in een rechtspleging in
eerste aanleg, die na de uitspraak van het beroepen vonnis door een andere
vennootschap is opgeslorpt kan geen rechtsgevolg hebben; door die opslorping heeft
ze de mogelijkheid verloren zelfin rechte op te treden. (Artt. 32, 1°, en 860, eerste lid,
Ger.W.)
15 juni 2000
1116
2. - Algemeen. Gemeenschappelijke regels- Handelingsbekwaamheid- Omvang.
De toekenning om niet van aandelen aan de werknemers van de naamloze
vennootschap, bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders en op
voorstel van de raad van bestuur, is een handeling van de vennootschap. (Artt. 33bis,
§ 1, en 70 Vennootschappenwet.)
19 juni 2000
1149
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HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN

3. - Handelsvennootschappen - Algemeen - Toegelaten verzekeringsonderneming - Jaarrekening - Valsheid en gebruik van valse stukken - Verdraaiing van de waarheid- Kosten van de onderneming- Getrouwe en stelselmatige
weergave - Begrip.
Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiele steun, die zij aan
een verwante onderneming heeft verleend, in haar resultatenrekening op te nemen,
met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van de boekhouding en van het
vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat
verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de
artt. 207 e.v., Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten
boekjaar, de aard en het bedrag van de kosten van de onderneming getrouw en
stelselmatig moet weergeven. (Artt. 207 tot 211 Vennootschappenwet; art. 3 K.B. 12
nov. 1979.)
829
3 mei 2000
NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN

4. - Handelsvennootschappen- Naamloze vennootschappen- Dagelijks bestuur
- Raad van bestuur - Bevoegdheden - Omvang.
Handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap, in de zin van artikel63 van het W.Kh., zijn die welke door het dagelijks leven
van de vennootschap worden vereist of die welke zowel wegens hun gering belang als
wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van
bestuur zelf niet rechtvaardigen; deze taken kunnen ook door de raad van bestuur
worden vervuld en zijn in beginsel rechtshandelingen waarbij het orgaan dat met het
dagelijks bestuur is belast, ook de vennootschap kan vertegenwoordigen; zij zijn niet
te vereenzelvigen met materiele uitvoerende handelingen zoals verkoop, herstelling
of onderhoud van de producten. (Art. 54 Vennootschappenwet; art. 63 W.Kh.; art. 3,
§ 1, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen; art. 2 K.B. 19 dec. 1967.)
463
21 februari 2000
5. - Handelsvennootschappen - Naamloze vennootschappen - Aandeelhouder
- Algemene vergadering - Beslissing - Draagwijdte.
De toekenning om niet van aandelen aan de werknemers van de naamloze
vennootschap, bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders en op
voorstel van de raad van bestuur, is een handeling van de vennootschap. (Artt. 33bis,
§ 1, en 70 Vennootschappenwet.)
19juni2000
1149
6. - Handelsvennootschappen - Naamloze vennootschappen - Vertegenwoordiging - Bevoegd persoon - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van
beroep - Handtekening.
Inzake inkomstenbelastingen wordt de voorziening voor het hof van beroep
ingesteld bij wege van een verzoekschrift dat in persoonlijke naam of door een
advocaat is opgemaakt; wanneer het om een naamloze vennootschap gaat, moet het
in persoonlijke naam opgemaakte verzoekschrift, om aan die vereisten te beantwoorden, naar gelang van het geval ondertekend worden door een of meer personen
waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, in zoverre kan worden aangenomen
dat het geschil onder dat bestuur ressorteert. (Art. 378, eerste lid, WI. B. [1992]; artt.
54, tweede en vierde lid, en 63 Vennootschappenwet.)
1529
9 oktober 2000
ALLERLEI

7. - Handelsvennootschappen- Allerlei- Vennootschap in oprichting- Geen
rechtspersoonlijkheid - Verbintenis aangegaan in haar naam - Persoonlijke en
hoofdelijke aansprakelijkheid - Uit die verbintenis ontstane rechten.
Wie in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze de rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis aangaat,

-275heeft niet aileen de uit die verbintenis voortvloeiende verplichtingen, maar kan zich
ook beroepen op <Le daaruit ontstane rechten. (Art. 13bis Vennootschappenwet.)
1362
14 september 2000 ·
8. - Handelsvennootschappen - Allerlei - Vennootschap in oprichting - Geen
rechtspersoonlijkheid - Verbintenis aangegaan in haar naam - Gevolg.
Wie zich verbindt in naam van een vennootschap in oprichting is onmiddellijk
gehouden, mits de vennootschap de verbintenis binnen de wettelijke termijnen op
zich neemt. (Art. 13bis Vennootschappenwet)
1362
14 september 2000

VERBINTENIS
1. - Gelijkwaardige verbintenissen - Zelfde overeenkomst - Internationaal
recht - Europese Unie - Executieverdrag - Bevoegde rechter.
In geval van een vordering die op twee gelijkwaardige, uit eenzelfde overeenkomst
voortvloeiende verbintenissen berust, is niet een rechter bevoegd om kennis te
nemen van de gehele vordering, wanneer volgens de collisieregels van de Staat van
die rechter een van die verbintenissen in die Staat en de andere in een andere
verdragsluitende Staat moet worden uitgevoerd. (Art. 5, sub 1, Executieverdrag van
27 sept. 1968 tussen de Staten-leden van de E.G. betre:ffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
98
13 januari 2000
2. - Oorzaak - Verdwijning - Gevolg.
Behoudens in de gevallen waarin de wet aanneemt dat de handeling op zichzelf
kan bestaan en van haar oorzaak kan worden gescheiden, is de geldigheid van een
rechtshandeling, ongeacht of ze eenzijdig of tweezijdig is, onderworpen aan het
bestaan van een oorzaak, maar de verdwijning van de oorzaak na de totstandkoming
van de akte heeft in de regel geen gevolgen voor die akte. (Art. 1131 B.W.)
21 januari 2000
168
3. - Wederkerige overeenkomst- Exceptie van niet-uitvoering- Algemeen rechtsbeginsel - Draagwijdte.
In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar
verbintenissen op te schorten indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke
is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren en totdat hij die
uitvoert (art. 1102 B.W.); dit algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering volgt uit de
onderlinge afhankelijkheid van de verbintenissen van de partijen.
15 juni 2000
1112
4. - Wederkerige overeenkomst- Exceptie van niet-uitvoering- Algemeen rechtsbeginsel - Vordering in rechte - Gevolg.
Uit het algemeen rechtsbeginsel van niet-uitvoering van de verbintenissen uit een
wederkerige overeenkomst volgt dat in het geval dat een partij die uitvoering door
haar contractpartij vordert en deze aanvoert dat eiser zelf zijn verbintenissen niet
uitvoert of slecht heeft uitgevoerd, de rechter niet vermag de vordering van de eiser
definitiefte verwerpen ofte weigeren een onderzoeksmaatregel met betrekking tot de
gegrondheid van die vordering te bevelen om de enkele reden dat de eiser zelf zijn
verbintenissen niet heeft uitgevoerd. (Art. 1102 B.W.)
1112
15 juni 2000
5. - Verbintenis uit overeenkomst - Echtscheiding door onderlinge toestemming
- Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke regels.
De overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van de wederzijdse rechten
van de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge toestemming
waaromtrent zij kunnen overeenkomen, is onderworpen aan de regels van het
verbintenissenrecht; zij is een vereiste waaraan moet worden voldaan opdat de
rechtbank de echtscheiding zou kunnen toestaan. (Artt. 1287, eerste lid, 1288, aanhef
en 4°, en 1298, Ger.W.)
1119
16 juni 2000

-2766. - Voorwerp - Geoorloofd karakter - Verzekeringsovereenkomst.
Het voorwerp van een verzekeringsovereenkomst bestaat in de dekking van een
welbepaald risico tegen betaling van een premie; dat voorwerp moet geoorloofd zijn.
1365
14 september 2000
7. - Tenietgaan van de verbintenis - Hoofdelijke medeschuldenaars - Kwijtschelding ten voordele van een schuldenaar - Gevolg voor de overigen - Al dan niet
kosteloze kwijtschelding.
Tenzij de schuldeiser uitdrukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehouden,
bevrijdt kwijtschelding of ontslag bij overeenkomst ten voordele van een van de
hoofdelijke medeschuldenaars al de overigen; daartoe is niet vereist dat de kwijtschelding of het ontslag van schuld ten kosteloze titel geschiedt. (Art. 1285 B.W.)
15 december 2000
2002

VERDELING
Gerechtelijke verdeling - Echtscheiding - Aanstelling notaris - Aanvullende
staat van "afrekening-vereffening"- Boedelbeschrijving- Opdracht van notarisAard - Draagwijdte.
De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een aanvullende
staat van "afrekening-vereffening" en een boedelbeschrijving te maken in het kader
van een gerechtelijke verdeling maakt geen onderzoeksmaatregel uit, ook al wordt de
behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot na de opstelling
van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt
niet op als een deskundige doch vervult een specifieke taak die de taak van een
deskundige overstijgt. (Art. 19, tweede lid, Ger.W.)
8juni2000
1063

VERENIGING VAN BOOSDOENERS
Bendevorming - Begrip -Andere misdrijven.
Voor het bewezen verklaren van het misdrijf bendevorming is niet vereist dat de
rechter vaststelt dat tussen verschillende misdrijven gepleegd door meerdere beklaagden een dusdanige band bestaat dat het ene misdrijf niet kan worden gepleegd
zonder het andere. (Art. 322 Sw.)
9 mei 2000
877

VERHAAL OP DE RECHTER
Verzoekschrift - Vorm.
Niet ontvankelijk is het verhaal op de rechter wanneer het verzoekschrift niet is
ondertekend door een advocaat bij het Hofvan Cassatie. (Artt. 478, 1080, 1140 tot
1147 Ger.W.)
23 maart 2000
645

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN

Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde)
Stuiting
Allerlei
STRAFZAKEN

Strafvordering
Algemeen
Termijnen
Schorsing
Stuiting
Burgerlijke vordering voor de strafrechter
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BURGERLIJKE ZAKEN
TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)

1. - Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid - Bijdragen - Vermindering door overheidsbeslissing Terugvordering tegen R.S.Z. - Verjaring- Aanvangstermijn.

De regel dat de termijn van verjaring van een vordering ingesteld tegen de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tot terugvordering van niet verschuldigde bijdragen ingaat vanaf de dag van de betaling, geldt slechts inzoverre de veplichtingen van
de bijdrageplichtige op het ogenblik van de betaling geen verandering ondergaan
door een latere gebeurtenis die voor de bijdrageplichtige rechten doet ontstaan voor
de periode waarvoor de betaling werd verricht; wanneer aldus door een overheidsbeslissing verplichte bijdragen verminderd worden voor bijdragen die reeds zijn
betaald, gaat de verjaringstermijn van het onverschuldigd gedeelte van de betaling
slechts in vanaf die overheidsbeslissing. (Art. 42, tweede lid, Sociale Zekerheidswet
Werknemers.)
24 januari 2000
182
2. -

Loon -

Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Aard Uitgesteld loon in land en tuinbouw - Opvordering - Termijn - Gevolg.

De termijn binnen dewelke de vordering tot uitgesteld loon inzake land- en
tuinbouw moet worden ingesteld door de erfgerechtigde v66r het einde van de
vereffening van de nalatenschap of van de gemeenschap, is een vervaltermijn die de
toepassing van de algemene verjaringstermijn van 30 jaar uitsluit. (Art. 4, § 1, eerste
en tweede lid, wet 28 dec. 1967 betreffende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw,
zoals van kracht v66r de wetswijziging van 12 aug. 1985.)
1415
21 september 2000
3. - Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur Misdrijf- Burgerlijke rechtsvordering - Nieuwe wet - Toepasselijkheid.
De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijfverjaart volgens de
regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn
op de rechtsvordering tot vergoeding van de schade is toepasselijk op rechtsvorderingen waarover niet definitief beslist werd; dit is het geval wanneer een cassatieberoep hangend is. (Art. 26 V.T.Sv., zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 10
juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, en art. 11
(overgangsbepaling) van deze wet.)
29 september 2000
1458

4. - Burgerlijke Zaken - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Vordering
tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade - Aansprakelijkheid van
geneesheren - Aantasting van de lichamelijke integriteit - Verjaring - Termijn
bepaald bij artikel 26 V.T.Sv. - Discriminatie.
Ook al is de vordering tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een fout,
ware het een misdrijf, en gegrond op de aansprakelijkheid van de geneesheer, en ook
al is er sprake van aantasting van de lichamelijke integriteit, dan nog is de in art. 26
V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn daarop niet van toepassing, daar die bepaling een
bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art.
2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.)
9 november 2000
17 49
5. - Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur Uitkeringen tot levensonderhoud - Periodieke betalingen.
De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf
jaren zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naargelang deze onderhoudsverplichting voorvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing.
(Art. 2277, tweede en vijfde lid, B.W.)
194 7
8 december 2000
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6. - Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning van het recht van hem tegen wie
de verjaring loopt - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Bezoldiging - Betaling.
Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het recht
van de getroffene tegen wie de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke
overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de bezoldiging werd doorbetaald
tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 2248 B.W.; art. 70
Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; artt. 8, 9
en 32 K.B. 24 jan. 1969.)
655
27 maart 2000
ALLERLEI

7. - Burgerlijke zaken- Allerlei- Vervoer- Goederenvervoer- Landvervoer
- Aard van de overeenkomst - Weerslag op de verjaring.
De verjaringstermijn van zes maanden voorzien bij artikel 9 van de wet van 25
augustus 1891 geldt slechts voor de rechtsvorderingen die ontstaan uit de overeenkomst van goederenvervoer maar niet voor overeenkomsten die weliswaar inhouden
dat goederen worden vervoerd maar die hoofdzakelijk andere prestaties tot voorwerp
hebben dan het louter vervoer. (Art. 9 wet 25 aug. 1891.)
32
7 januari 2000
8. - Burgerlijke zaken - Allerlei - Vervoer - Goederenvervoer - Landvervoer
- Internationaal vervoer - C.M.R.-Verdrag - Schorsing - Vordering van de
vervoerder.
De schorsing van de verjaringstermijn voorzien bij artikel 32, lid 2, van het
C.M.R.-Verdrag geldt niet voor de door de vervoerder ingestelde vorderingen. (Art.
32, tweede lid, C.M.R.-Verdrag.)
34
7 januari 2000

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING

Algemeen
9. - Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Veroordeling - Toetsing van
het Hof- Onmogelijkheid - Cassatie met verwijzing.
Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt zonder opgave van de
datum van het misdrijf of van het tijdvak waarbinnen het werd gepleegd, en het Hof
op grond van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, onmogelijk kan
nagaan of de strafvordering al dan niet was verjaard, vernietigt het Hof de
veroordelende beslissing met verwijzing. (Art. 149 Gw.; artt. 21, 22, 23 en 24 V.T.Sv.)
6 september 2000
1306
10. - Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Veroordeling - Opgave van
begin en einddatum van de verjaring.
Bij zijn onderzoek naar de verjaring van de strafvordering en bij ontstentenis van
conclusie op dit punt, moet de rechter de begin- noch einddatum van de verjaring in
zijn uitspraak vermelden. (Art. 21 V.T.Sv.)
12 september 2000
1341
Termijnen
11. - Strafzaken- Strafvordering- Termijnen - Voorziening van de procureurgeneraal- Vordering tot vernietiging- Artikel 441 Sv. - Vernietiging- Gevolg.
Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van
Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig art. 441 Sv. wordt
vernietigd, kan de strafvordering opnieuw worden ingesteld en begint de termijn van
verjaring van de strafvordering, die opgehouden heeft te lopen vanaf de datum van

-279het verval van de strafVordering door de in kracht van gewijsde getreden eerdere
veroordeling, opnieuw te lopen vanaf de datum van het arrest van vernietiging. (Art.
441 Sv.)
11 januari 2000
79
12. - Strafzaken - Strafuordering- Termijnen- Verjaringswetten - Verenigbaarheid artikel 7 E. VR.M.
Art. 7 E.V.R.M. is niet van toepassing op de wetten die de verjaringstermijn
verlengen.
2 februari 2000
282
13. - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Wanbedrijuen.
De strafVordering verjaart door verloop van vijfjaar te rekenen van de dag waarop
het misdrijf is gepleegd, wanneer dat misdrijf een wanbedrijf oplevert. (Art. 21
VT.Sv.)
2 februari 2000
282
14. - Strafzaken - Strafvordering- Termijnen - Weguerkeer.
De wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement ingestelde strafVordering verjaart, bij ontstentenis van enige grond tot schorsing van de verjaring,
noodzakelijkerwijs door verloop van een jaar te rekenen van de laatste daad van
onderzoek of van vervolging die binnen het jaar na dat misdrijf is verricht. (Art. 68
Wegverkeerswet.)
501
1 maart 2000
15. - Strafzaken - Strafuordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet Grand tot schorsing - Geuolg.
Wet 11 dec. 1999 is van toepassing op alle strafVorderingen die v66r de datum van
de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum
krachtens de oude wet nog niet zijn verjaard; de nieuwe grond tot schorsing van de
verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het vonnis
nog niet zijn verjaard. (Art. 24 V.T.Sv.)
8 maart 2000
530
16. - Strafzaken - Strafuordering - Termijnen - Begin - Collectief misdrijf
De verjaringstermijn van de strafVordering m.b.t. een collectief misdrijf, begint te
lopen vanafhet laatste feit dat met datzelfde opzet is gepleegd door de beklaagde zelf,
en niet vanaf een door een medebeklaagde gepleegd feit. (Art. 21 V.T.Sv.; art. 65 Sw.)
530
8 maart 2000
17. - Strafzaken- Strafuordering- Termijnen- Verlenging- Nieuwe wetGeuolgen.
De wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden die bij de inwerkingtreding
wet 24 dec. 1993, d.i. 31 dec. 1993, nog niet waren verjaard, zullen, behoudens enige
grond tot schorsing van de verjaring, verjaren na het verstrijken van een termijn van
vijf jaren te rekenen van de feiten, die termijn kan eventueel worden 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 24
V.T.Sv.)
8 maart 2000
530
18. - Strafzaken - Strafuordering- Termijnen - Weguerkeer- Zware ouertreding - Gecontrauentionaliseerd wanbedrijf
De strafVordering wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement,
welk wanbedrijf gecontraventionaliseerd wordt na aanneming van verzachtende
omstandigheden, verjaart, bij gebrek aan enige grond tot schorsing van de verjaring,
na een jaar te rekenen van de laatste daad van onderzoek of van vervolging, die is
verricht binnen het j aar na de dag waarop de overtreding is begaan. (Art. 21 V. T. Sv.;
artt. 29 en 68 Wegverkeerswet; art. 1 K.B. 7 april 1976.)
15 maart 2000
587
19. - Strafzaken- Strafuordering -Termijnen- Verlenging- Nieuwe wetSchorsingsgrond - Geuolg.
Krachtens de onmiddellijke uitwerking die een nieuwe wet inzake strafrechtspleging, in de regel, heeft, is de nieuwe, bij de wet van 11 dec. 1998 ingevoerde
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de datum van inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan en op die datum, krachtens
de oude wet, nog niet zijn verjaard; die regel is van toepassing op het geheel van de
rechtspleging, vanaf de dag van de terechtzitting waarop de strafVordering is
ingesteld voor de eerste rechter, zelfs als die rechter over die rechtsvordering reeds
uitspraak heeft gedaan. (Art. 24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.)
587
15 maart 2000
20. - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Nieuwe wet - Gevolg op de
strafmaat.
Een wet die de termijnen van verjaring van de strafvordering verlengt of schorst is
geen wet die een feit strafbaar stelt of de strafmaat bepaalt. De wettelijke verlenging
of schorsing van de verjaringstermijn heeft derhalve niet voor gevolg dat de straf die
van toepassing is op het ogenblik waarop het misdrijf is gepleegd, verzwaard wordt.
(Art. 21 en 24, 1°, V.T.Sv.)
11 april 2000
772
21. - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet Schorsingsgrond - Gevolg.
De wet 11 dec. 1998 is van toepassing op alle strafVorderingen die v66r de datum
van de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum
krachtens de oude wet nog niet zijn verjaard; de nieuwe grond tot schorsing van de
verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het vonnis
nog niet zijn verjaard. (Art. 24, wet 17 april 1878; art. 3, wet 11 dec. 1998.)
20 september 2000
1402
22. - Strafzaken - Strafvordering- Termijnen - Collectief misdrijf- Tijdstip
van de feiten- Feiten gepleegd tussen twee tijdstippen - Tijdsspanne- Geen nadere
bepaling - Gevolg.
Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet,
vangt de verjaring van de strafVordering aan vanaf het laatste strafbare feit, op
voorwaarde dat elk van de vroegere feiten van het daaropvolgend feit niet gescheiden
is, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, door een langere termijn dan de
verjaringstermijn; indien de strafrechter noch de datum preciseert van alle feiten die
hij bewezen verklaart, noch vaststelt dat tussen elk van deze feiten geen tijdsspanne
verlopen is die langer is dan de verjaringstermijn zelf en uit de stukken waarop het
Hofvermag acht te slaan niet blijkt dater tussen de begin- en einddatum der feiten
een daad is verricht die de verjaring van de strafVordering heeft gestuit of dat de
verjaring op enigerlei grond is geschorst, vermag het Hof niet na te gaan of de
strafVordering voor het geheel van alle bewezen verklaarde feiten die de rechter bij
de bepaling van de strafmaat in aanmerking he eft genomen, wel of niet verj aard was.
(Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.)
7 november 2000
1738
23. - Strafzaken- Strafvordering- Termijnen- Nieuwe wet- Verlenging van
termijnen - Toepassing.
Nude regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of
de straf bedoeld in de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. impliceren deze
artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden veroordeeld op grond van
een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt
onder de vroegere wet. (Art. 21 tot 24 V.T.Sv; art. 7.1 E.V.R.M.; art. 15.1 I.V.B.P.R.)
5 december 2000
1920
24. - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Duur - Wegverkeer Wegverkeerswet - Art. 68.
De strafVordering die het gevolg is van feiten, welke strafbaar gesteld worden door
artikel 30, § 2, 1°, Wegverkeerswet, verjaart met toepassing van artikel 68 van
dezelfde wet, bij ontstentenis van een grond tot schorsing van de verjaring, door
verloop van een jaar vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging verricht
binnen een jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijfwerd gepleegd. (Artt. 21
en 22 V.T.Sv.; 30, § 2, P, en 68 Wegverkeerswet.)
2033
19 december 2000
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25. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Strafvordering ingeleid voor
de eerste rechter.
Wanneer de verjaring van de strafVordering geschorst wordt vanaf de dag van de
terechtzitting waarop die rechtsvordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft die
schorsing ook na het door die rechter over de strafVordering gewezen vonnis
voortduren, tenzij tegen dat vonnis aileen door het O.M. hager beroep is ingesteld.
(lmpliciet.) (Art. 24 V.TSv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.)
15 maart 2000
587
26. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing.
Wanneer de grand tot schorsing van de verjaring van de strafVordering verdwijnt,
begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen, en wordt die termijn verlengd met een
duur gelijk aan die van de schorsing. (Art. 24 V.T.Sv.)
15 maart 2000
587
27. - Strafzaken- Strafvordering- Schorsing- Nieuwe wet- Hoger beroep
- Gevolg.
Uit de bepalingen van artikel24, 1°, voorafgaande titel Wetboek van StrafVordering, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998, behoudens in het geval bedoeld
in het tweede lid, derde streepje, volgt niet dat de schorsing van de verjaring van de
strafVordering ophoudt wanneer de eerste rechter een vonnis over de strafVordering
uitspreekt, en ook niet dat de verjaring opnieuw begint te lopen totdat de zaak bij de
appelrechter wordt ingeleid. (Art. 24, 1°, V.T.sv.)
11 april 2000
772
28. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet - Toepassing Uitspraak bij verstek - Uitspraak op verzet.
Uit de bepalingen van artikel24, 1°, voorafgaande titel Wetboek van StrafVordering, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998, behoudens in het geval bedoeld
in het tweede lid, derde streepje, volgt niet dat de schorsing van de verjaring van de
strafVordering ophoudt tussen :
- de uitspraak bij verstek over de strafVordering door de eerste rechter en de datum
waarop de zaak op de door de wet bepaalde wijze na verzet opnieuw wordt ingeleid
voor de eerste rechter;
- de uitspraak op verzet door de eerste rechter en de datum waarop de zaak bij het
hofvan beroep wordt ingeleid. (Art. 24, 1°, V.T.Sv.)
11 april 2000
772
29. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Voor de eerste rechter ingestelde strafuordering - Gevolg.
Wanneer de verjaring van de strafVordering geschorst wordt vanaf de dag van de
terechtzitting waarop die strafVordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft de
schorsing, in voorkomend geval en buiten de bij de wet bepaalde gevallen, ook na het
in eerste aanleg gewezen vonnis voortduren tot de dag waarop de zaak door de
appelrechters wordt berecht, op voorwaarde dat de schorsing niet langer duurt dan
een jaar. (Art. 24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.)
20 september 2000
1402
30. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Cassatieberoep - Gevolg.
Aangezien de schorsing van de verjaring van de strafVordering kan voortvloeien uit
elk wettelijk beletsel dat de berechting van die rechtsvordering verhindert, wordt de
verjaring van de strafVordering tijdens het cassatiegeding geschorst vanaf de dag van
de uitspraak van de beslissing die definitief en op tegenspraak over die strafVordering uitspraak heeft gedaan tot de datum van het door het Hofvan Cas satie gewezen
arrest. (Art. 24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.)
20 september 2000
1402
31. - Strafzaken - Strafvordering- Schorsing - Schorsingsgrond - Verstekvonnis - Verzet - Inleidende terechtzitting.
De inleiding van de zaak op de terechtzitting van het vonnisgerecht schorst de
verjaringstermijn van de strafVordering, ook al werd de zaak ingeleid op verzet. (Art.
24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.)
1608
18 oktober 2000

-~,

-28232. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Strafvordering ingeleid voor
de eerste rechter - Andere schorsingsgronden - Gevolg.
Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de
terechtzitting waarop die rechtsvordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft die
schorsing, in voorkomend geval en buiten de in de wet bepaalde gevallen, ook na het
in eerste aanleg gewezen vonnis voortduren, tot op de dag waarop de rechtsdag voor
de appelrechters is bepaald, op voorwaarde dat die termijn niet langer is dan een j aar
en dit onverminderd de andere schorsingsgronden. (Art. 24 V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec.
1998.)
8 november 2000
17 40
33. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Strafvordering ingeleid voor
de eerste rechter - Hoger beroep alleen door het openbaar ministerie ingesteld Gevolg.
Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de
terechtzitting waarop die rechtsvordering voor het vonnisgerecht op de bij wet
bepaalde wijze is ingesteld, blijft die schorsing ook na het in eerste aanleg gewezen
vonnis voortduren tot de datum waarop het O.M. hoger beroep heeft ingesteld,
wanneer alleen het O.M. hoger beroep instelt. (Art. 24, 1o, V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec.
1998.)
1869
29 november 2000
Stuiting
34. - Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Bevoegdheid van het Hof
Ret Hof is bevoegd om na te gaan of uit de regelmatig overgelegde procedurestukken blijkt dat de verjaring van de strafvordering is gestuit. (Art. 22 V.T.Sv.)
4 januari 2000
2
35. - Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Uitstel van de zaak - Gevolg.
De regelmatige en te gepasten tijde gewezen beslissing van de rechters waarbij de
zaak wordt uitgesteld, om welke reden ook, stuit de verjaring. (Art. 22 V.T.Sv.)
4 januari 2000
2
36. - Strafzaken- Strafvordering- Stuiting- Meerdere beklaagden- Samenhangende misdrijven - Verjaringstuitende daad - Gevolgen.
Wanneer de rechter, die door een en dezelfde beslissing uitspraak doet over twee
zaken die betrekking hebben op twee verschillende beklaagden, vaststelt dat er
tussen beide zaken samenhang bestaat, dan stuit een t.a.v. de ene beklaagde
verrichte daad van onderzoek of van vervolging, de verjaring van de strafvordering
t.a.v. de andere beklaagde. (Artt. 22 V.T.Sv.; artt. 226 en 227 Sv.)
530
8 maart 2000

37. - Strafzaken- Strafvordering- Stuiting- Politierechtbank- Dagvaarding om te verschijnen - Betekening - Aangetekende brief
De betekening, bij een ter post aangetekende brief, van een dagvaarding om voor
de politierechtbank te verschijnen, is een daad van vervolging die de verjaring van de
strafvordering stuit. (Art. 21 V.T.Sv.; art. 40, eerste lid, Ger.W.)
15 maart 2000
587
38. - Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Nieuwe termijn - Begin.
De dag waarop de daad die de verjaring van de strafvordering heeft gestuit, is
verricht, is begrepen in de nieuwe verjaringstermijn die vanaf die dag begint te lopen.
(lmpliciet.) (Art. 23 V.T.Sv.)
15 maart 2000
587
39. - Strafzaken - Strafvordering- Stuiting- Daad van stuiting- Daad van
onderzoek of van vervolging - Begrip.
Stuit de verjaring van destrafvordering de akte ondertekimd door de procureur des
Konings met de vermelding dat een medebeklaagde niet gekend is in het hestand van
het centraal strafregister. (Art. 22 V.T.Sv.)
28 november 2000
1862
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40. - Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Daad van onderzoek of van
vervolging- Interne toebedeling van het dossier- Toepassing.
De toebedeling van het dossier aan een kamer van het hof van beroep door de
eerste voorzitter vormt geen daad van onderzoek of van vervolging waardoor de
verjaring van de strafvordering regelmatig wordt gestuit. (Art. 21 en 22 V.T.Sv.)
19 december 2000
2034
Burgerlijke vordering voor de strafrechter
41. - Strafzaken - Strafvordering- Burgerlijke vordering voor de strafrechter
- Verjaring van de strafvordering - Gevolg voor de burgerlijke rechtsvordering.
Na verjaring van de strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering niet meer
voor de strafrechter worden gebracht. (Art 4 V.T.Sv.)
1 maart 2000
501

VERKEERSBELASTING OP MOTORRIJTUIGEN (MOTORRIJTUIGENBELASTING)
Ingeschreven voertuig - Belastingschuldige - Begrip - Inschrijving in het
buitenland.
De motorrijtuigenbelasting op ingeschreven motorrijtuigen is, in de regel, verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs is vermeld,
dus de eigenaar van het voertuig, en niet door de persoon die het voertuig gebruikt;
in beginsel dienen de motorrijtuigen en de aanhangwagens die voorzien zijn van een
buitenlandse nummerplaat en die gedurende korte tijd in Belgie in omloop zijn
zonder dat ze ingevoerd zijn door de personen die er wonen, niet in Belgie
ingeschreven te zijn. (Artt. 36bis en 36ter W.I.G.B.; art. 3 K.B. 31 dec. 1953.)
11 september 2000
1338

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING
ALGEMEEN
GEWOON UITSTEL
GEWONE OPSCHORTING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Onwettigheid van de uitgesproken straf- Gevolg t.a.v. de
schuldigverklaring.
De enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van art. 8,
§ 1, Probatiewet tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, zodat de
vernietiging enkel slaat op het opleggen van straf.
1864
28 november 2000

GEWOON UITSTEL
2. - Gewoon uitstel - Duur - Geen precisering - Gevolg.
Een veroordeling met uitstel is onwettig wanneer de beslissing de duur van het
uitstel niet preciseert. (Art. 8, § 1, Probatiewet.)
586
15 maart 2000

3. - Gewoon uitstel - Weigering door de strafrechter - Verkeerszaken - Uitspraak bij algemene en als regel geldende beschikking.
De strafrechter die oordeelt dat uitstel in verkeerszaken in principe ondoelmatig
is, gezien er geen specifieke vorm van herroeping van het uitstel in verkeerszaken
bestaat, doet uitspraak bij wijze van algemene en als regel geldende beschikking en
schendt art. 6 Ger.W.
1864
28 november 2000
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GEWONE OPSCHORTING
4. - Gewone opschorting - Herziening - Verzoek - Ontvankelijkheid.
De ontvankelijkheid van een verzoek tot herziening is niet onderworpen aan een
schuldigverklaring in correctionele of criminele zaken, maar wel aan een veroordeling tot een hoofd-, correctionele of criminele straf, of aan een bevel tot internering;
een beslissing tot opschorting van de veroordeling ook al gaat zij met een verbeurdverklaring gepaard, kan derhalve geen aanleiding geven tot herziening. (Artt. 443 en
447bis Sv.)
142
19 januari 2000
5. - Gewone opschorting - Weigering - Motivering.
De beslissing, waarbij het verzoek van de beklaagde tot opschorting van de
veroordeling wordt afgewezen, moet met redenen omkleed zijn. (Art. 3 Probatiewet.)
439
16 februari 2000
6. - Gewone opschorting- Weigering- Onwettigheid- Vernietiging- Omvang
- Grenzen.
De onwettigheid van de beslissing, waarbij de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling wordt geweigerd, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over
de straf en over de bijdrage aan het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij
de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging wordt
uitgesproken op een grond die geen verband houdt met de motivering van die
beslissing; dat is het geval wanneer de onregelmatigheid aileen het gevolg is van de
niet-inachtneming van de uitdrukkelijke verplichting om de weigering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling speciaal met redenen te omkleden.
16 februari 2000
439

7. - Gewone opschorting - Niet gemotiveerd verzoek - Verwerping - Redengeving.
De strafrechter die een niet gemotiveerd verzoek tot opschorting van de uitspraak
verwerpt, dient de redenen van deze verwerping niet te vermelden. (Art. 195 Sv.)
20juni2000
1157
8. - Gewone opschorting- Instemming van de beklaagde - Essentiele vereiste.
De instemming van de verdachte is voor de rechter een essentiele vereiste om
wettig de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te kunnen gelasten.
(Artt. 1 en 3 Probatiewet.)
22 november 2000
1826
9. - Gewone opschorting - Geen instemming van de beklaagde - Bevolen
opschorting - Onwettigheid - Cassatie - Omvang - Grenzen.
De onwettigheid van de beslissing tot opschorting van de veroordeling brengt de
onwettigheid mee van de bijzondere verbeurdverklaring, die een aanvullende strafis;
de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de misdrijven
bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt wegens een
reden die geen verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval
is wanneer de onregelmatigheid aileen te wijten is aan de wettelijke voorwaarden
voor de toekenning van de opschorting van de veroordeling, zoals dat het geval is
wanneer de beklaagde zijn instemming niet heeft gegeven. (Artt. 1, 3 en 6 Probatiewet.)
1826
22 november 2000

ALLERLEI
10. - Allerlei - Straf - Motivering - Strafmaat - Keuze - Uitstel Afzonderlijke redenen.
De rechter die een gevangenisstraf en een geldboete moet opleggen, moet weliswaar de strafmaat voor elke uitgesproken straf en maatregel rechtvaardigen en de
redenen vermelden waarom hij het uitstel al dan niet verleent, maar is niet verplicht
dit te doen in een afzonderlijke motivering, wanneer de door hem aangegeven
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-285precieze redenen zowel de strafmaat van de uitgesproken straffen en maatregelen als
de toekenning of de weigering van het uitstel rechtvaardigen. (Art. 195, tweede lid,
Sv.; art. 8, § 1, Probatiewet.)
504
1 maart 2000

VERVOER
PERSONENVERVOER
GOEDERENVERVOER
Landvervoer. Wegvervoer
Rivier- en zeevervoer

PERSONENVERVOER
1. - Personenvervoer- Ongeregeld bezoldigd vervoer van personen- AutocarKwaliteitskeurmerken- Artikel 8, § 1, K.B. 25 maart 1986- Artikel 5, § 2, M.B. 25
maart 1986- Toepassingsgebied.
Artikel 5, § 2, van het ministerieel besluit van 25 maart 1986 dat de vervoerondernemer verplicht de keurmerken inzake kwaliteit, waaraan de voor ongeregeld
vervoer van personen ingezette voertuigen overeenkomstig artikel 8, § 1, van het
koninklijk besluit van 25 maart 1986 moeten voldoen, aan te brengen op bepaalde
plaatsen van het voertuig, is van toepassing op elk ongeregeld vervoer van personen,
ongeacht het karakter ervan. Deze regeling behoort niet tot het toeristisch beleid in
de zin van de door artikel4 bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van
de instellingen gedefinieerde culturele aangelegenheden en is derhalve niet strijdig
met deze wet. (Impliciet.).
1082
13 juni 2000

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER WEGVERVOER
2. - Goederenvervoer- Landvervoer. Wegvervoer- Aard van de overeenkomstWeerslag op de verjaring.
De verjaringstermijn van zes maanden voorzien bij artikel 9 van de wet van 25
augustus 1891 geldt slechts voor de rechtsvorderingen die ontstaan uit de overeenkomst van goederenvervoer maar niet voor overeenkomsten die weliswaar inhouden
dat goederen worden vervoerd maar die hoofdzakelijk andere prestaties tot voorwerp
hebben dan het louter vervoer. (Art. 9 wet 25 aug. 1891.)
32
7 januari 2000
3. - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - lnternationaal vervoer C.M.R.-Verdrag- Verjaring- Schorsing- Vordering van de vervoerder.
De schorsing van de verjaringstermijn voorzien bij artikel 32, lid 2, van het
C.M.R.-Verdrag geldt niet voor de door de vervoerder ingestelde vorderingen. (Art.
32, tweede lid, C.M.R.-Verdrag.)
7 januari 2000
34
4. - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Wegvervoer - Aansprakelijkheid van de vervoerder - Beperking - Opzet -- Met opzet gelijkgestelde schuld.
Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit dat de Belgische rechter zou oordelen dat een
niet opzettelijke fout aan de vervoerder het recht ontneemt zich te beroepen op een
beperking van zijn aansprakelijkheid. (Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag.)
681
30 maart 2000

5. - Goederenvervoer- Landvervoer. Wegvervoer- C.M.R.-Verdrag- Laden en
lassen van goederen - Aansprakelijke - Begrip.
Het C.M.R. bepaalt nergens wie instaat voor het laden en lassen van goederen.
(C.M.R.-Verdrag.)
19 mei 2000
944

-2866. - Goederenvervoer- Landvervoer. Wegvervoer- C.M.R.-Verdrag- Laden en
lassen van goederen - Ongeval - Vervoerder - Aansprakelijkheid - Bewijs.
N aar recht verantwoord is het arrest dat heeft overwogen dat de vervoerder enkel
met het vervoer is belast en dat het ongeval te wijten is aan een zware val van het
materiaal tijdens het laden en lassen ervan, zonder dat kan worden bepaald of het
ongeval is gebeurd bij het laden ofbij het lassen, voor ofna het eigenlijke vervoer, en
vervolgens beslist dat aldus is aangetoond dat de vervoerder niet aansprakelijk is.
(Artt. 17.4, c, en 18.2 C.M.R.-Verdrag.)
944
19 mei 2000
RIVIER- EN ZEEVERVOER

7. - Goederenvervoer- Rivier- en zeevervoer- Zeevervoer- Aflevering van de
goederen - Verlies of beschadiging - Vermoeden van aansprakelijkheid - Laatvolgen ondertekend namens de ladingbelanghebbende.
Het vermoeden van aansprakelijkheid bedoeld bij art. 91, A,§ III, 6°, Zeewet, rust
niet op de scheepsagent die, handelend als lasthebber van de ladingbelanghebbende,
een laat-volgen ondertekent. (Art. 91, A, § III, 6°, Zeewet).
1 december 2000
1889

8. - Goederenvervoer- Rivier- en zeevervoer- Zeevervoer- Zeewet, artikel 91
- Aansprakelijkheidsregeling - Deklading - Uitzonderingsgevallen.
Uit art. 91, A, § I, c, Zeewet kan niet worden afgeleid dat de aansprakelijkheidsregeling van art. 91 steeds toepasselijk is als de goederen, in strijd met de
vermeldingen op het cognossement, op het dek worden vervoerd. (Art. 91, A, § I, c,
Zeewet.)
1892
1 december 2000

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Recht bank van eerste aanleg - Appelrechter - Beslissing - Bevoegdheid - Cassatie - Verwijzing.
Wanneer het Hof van Cassatie 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 houdende in hager beroep. (Art. 1110
Ger.W.)
7 september 2000
1324

STRAFZAKEN
Strafzaken - Voorziening van de procureur-generaal - Artikel 441 Sv. Vemietiging van de veroordeling - Gevolgen ten aanzien van de verdachte.
2. -

Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de minister van
Justitie ingestelde voorziening, een veroordeling overeenkomstig art. 441 Sv. wordt
vernietigd, komt de vernietiging van de beslissing de veroordeelde ten goede in
zoverre zulks voor hem voordelig is.
79
11 januari 2000
3. - Strafzaken- Strafvordering- Veroordeling- Verjaring- Toetsing van het
Hof- Onmogelijkheid - Cassatie met verwijzing.
Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde veroordeelt zonder opgave van de
datum van het misdrijf of van het tijdvak waarbinnen het werd gepleegd, en het Hof
op grand van de processtukken waarop het vermag acht te slaan, onmogelijk kan
nagaan of de strafvordering al dan niet was verjaard, vernietigt het Hof de
veroordelende beslissing met verwijzing. (Art. 149 Gw.; artt. 21, 22, 23 en 24 V.T.Sv.)
6 september 2000
1306
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
TUCHTZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
1. - Burgerlijke zaken - Wettige verdenking - Vordering tot onttrekking van de
zaak - Bevoegdheid van het openbaar ministerie.
Indien de openbare orde in gevaar komt door een toestand die moet worden
verholpen, kan het openbaar ministerie de vordering instellen tot onttrekking van de
zaak aan de rechter wegens wettige verdenking. (Artt. 138, tweede lid, en 648, 2°,
Ger.W.)
4 mei 2000
852
2. - Burgerlijke zaken - Wettige verdenking.
Wanneer het Hofvan Cassatie oordeelt dat de in een vordering tot onttrekking van
de zaak aan een rechtbank wegens wettige verdenking aangevoerde omstandigheden, namelijk dat in twee zaken die hangende zijn voor deze rechtbank de eisende
partij het ambt van rechter uitoefent in die rechtbank, bij de partijen en bij derden
wettige verdenking kunnen doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en
onpartijdigheid van die rechtbank om over die zaken uitspraak te doen, beveelt het
de onttrekking van de zaken aan de geadieerde rechtbank en verwijst ze naar een
andere rechtbank van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
852
4 mei 2000
3. - Burgerlijke zaken - Verzoek tot onttrekking van de zaak - Niet kennelijk
onontvankelijk verzoekschrift - Bevoegdheid van het Hof
Wanneer het Hof van Cassatie het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak
wegens gewettigde verdenking niet kennelijk onontvankelijk acht, beveelt het de in
art. 656, tweede lid, Ger.W. bedoelde vormvereisten en dient het daarbij geen
uitspraak te doen over de tussenvordering tot betichting van valsheid in burgerlijke
zaken die geen verband houdt met de kwestie van de kennelijke onontvankelijkheid
van het verzoek tot onttrekking van de zaak. (Art. 656, tweede lid, Ger.W.)
981
25 mei 2000
4. - Burgerlijke zaken - Onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking
- Verzoekschrift ingediend door de procureur des Konings - Burgerlijke zaak
betreffende een bediende bij zijn parket - Ontvankelijkheid.
De procureur des Konings kan wegens gewettigde verdenking de onttrekking
vragen van een zaak die ingeschreven is op de rol van de rechtbank van eerste aanleg
waarbij hij zijn ambt uitoefent en die betrekking heeft op een verzoekschrift van een
bediende bij zijn parket dat strekt tot een collectieve vereffening van schulden. (Artt.
648 en 650 Ger.W.)
25 mei 2000
982
5. - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Begrip.
De omstandigheid dat geen enkele rechter van een bepaald gerecht zitting wenst
te nemen in een zaak, om wat voor reden ook, kan ten aanzien van de partijen en van
derden gewettigde verdenking wekken aangaande de strikte objectiviteit en de
onpartijdigheid van die rechtbank. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
30juni2000
1259
6. - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Verzoekschrift - Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift waarin grieven worden aangevoerd die alleen betrekking
hebben op de veronderstelling van partijdigheid van de rechters, is kennelijk niet
ontvankelijk, als het niet vermeldt in hoeverre dat vermoeden van partijdigheid
bestaat t.a.v. alle magistraten waaruit de rechtbank aan wie eiser de zaak willaten
onttrekken, is samengesteld. (Art. 656, eerste lid, Ger.W.)
1273
18 juli 2000

-2887. - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking- Vordering tot onttrekking van
de zaak - Persoonlijke aanval van een partij tegen de voorzitter van de rechtbank Toepassing.
De persoonlijke aanvallen die een justitiabele richt tegen de voorzitter van een
rechtbank zijn als dusdanig niet voldoende om bij de partijen en bij derden een
wettige verdenking te doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van die rechtbank. (Artt. 648 en 650 Ger.W.)
14 augustus 2000
1280
8. - Burgerlijke zaken - Rechtbank - Zaak sinds meer dan zes maanden in
beraad genomen - Vordering tot onttrekking - Verzoekschrift dat niet kennelijk
onontvankelijk is - Gevolg.
Wanneer het verzoekschrift van de procureur-generaal bij het hof van beroep tot
onttrekking van de zaak aan een rechter die meer dan zes maanden verzuimt een
zaak te berechten die hij in overweging had genomen, niet kennelijk onontvankelijk
is, beveelt het Hof dat uiterlijk binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen uiterlijk binnen twee maanden worden
opgeroepen om op een terechtzitting van het Hof te verschijnen. (Artt. 648, 4 o, 652 en
656, tweede lid, Ger.W.)
23 oktober 2000
1636
9. - Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking - Verzoek - Ontvankelijk
verzoek.
Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoek waarin grieven worden aangevoerd die
enkel berusten op het vermoeden van partijdigheid van de rechters, zonder aan te
geven in hoeverre de vermeende partijdigheid bestaat aan de zijde van alle magistraten van de rechtbank waaraan eiser de zaak wil doen onttrekken. (Art. 656, eerste
lid, Ger.W.)
9 november 2000
1757
10. - Burgerlijke zaken- Gewettigde verdenking- Vredegerecht- Onttrekking
van de zaak - Vordering - Verzoekschrift - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Het Hof wijst het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak op grand van
gewettigde verdenking van een vredegerecht af, wanneer uit de bewoordingen van
het verzoekschrift blijkt dat de verdenking enkel betrekking heeft op de vrederechter
en op een rechter-plaatsvervanger, maar niet op de overige rechters in dat gerecht;
gesteld dat de aangevoerde motieven een of meer gronden tot wraking zouden
opleveren t.a.v. de beide betrokken magistraten, staat het niet aan het Hof daarvan
kennis te nemen. (Artt. 650, 656, eerste lid, 828 en 838 Ger.W.)
1812
20 november 2000
11. - Burgerlijke zaken - Zaak die al meer dan zes maanden in beraad genomen
is - Onttrekking aan de rechter - Verwijzing.
Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een door hem in
beraad genomen zaak te berechten, kan het Hof de zaak aan hem onttrekken en ze
naar hetzelfde, doch anders samengestelde rechtscollege of naar een ander rechtscollege verwijzen. (Artt. 648, 4°, en 652 Ger.W.)
4 december 2000
1910
12. - Burgerlijke zaken - Zaak die al meer dan zes maanden in beraad genomen
is - Onttrekking aan de rechter - Verwijzing.
Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een door hem in
beraad genomen zaak te berechten, kan het Hof de zaak aan hem onttrekken en ze
naar hetzelfde, doch anders samengestelde rechtscollege of naar een ander rechtscollege verwijzen. (Artt. 648, 4°, en 652 Ger.W.)
4 december 2000
1911

STRAFZAKEN
13. - Strafzaken- Gewettigde verdenking- Aan het openbaar ministerie en aan
bepaalde !eden van de rechtbank verweten feiten - Vervolgingen wegens smaad aan
een lid van de rechtbank - Ontvankelijkheid van het verzoek.
Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een
andere op grand van gewettigde verdenking, dat gegrond is, enerzijds, op aan het

-289openbaar ministerie en aan bepaalde leden van de rechtbank verweten feiten, en,
anderzijds, op het feit dat verzoeker wordt vervolgd wegens een door een onderzoeksrechter van die rechtbank tegen hem wegens smaad neergelegde klacht, aangezien
de rechters het vermoeden van onpartijdigheid genieten en het verzoek alleen
uitgaat van de tegenovergestelde stelling. (Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.)
16 februari 2000
450

14. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Veronderstelling - Ontvankelijkheid.
Het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere we gens
gewettigde verdenking, dat gegrond is op de subjectieve veronderstelling van een
hoge graad van vijandschap, is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer eiser nalaat te
vermelden in hoeverre die vijandschap bij alle magistraten van dat rechtscollege
leeft. (Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.)
24 mei 2000
980
15. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Aan bepaalde leden van de rechtbank verweten feiten - Ontvankelijkheid.
Het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere wegens
gewettigde verdenking, dat gegrond is op de subjectieve veronderstelling van een
hoge graad van vijandschap, is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer eiser nalaat te
vermelden in hoeverre die vijandschap bij alle magistraten van dat rechtscollege
leeft. (Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.)
24 mei 2000
980

16. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Raadkamer - Beschikking tot
internering - Hoger beroep van de verdachte - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Eerste voorzitter van het hof van beroep benadeeld - Vordering tot onttrekking Ontvankelijkheid.
De vordering tot onttrekking van de zaak aan het hofvan beroep is niet kennelijk
onontvankelijk, wanneer eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling moet
verschijnen t.g.v. zijn hoger beroep tegen een beschikking tot internering wegens een
misdrijf dat is gepleegd t.a.v. de eerste voorzitter van dat hof van beroep. (Art. 653
Ger.W.; artt. 542 en 545 Sv.)
4 oktober 2000
1505
17. - Strafzaken- Gewettigde verdenking- Correctionele rechtbank- Onpartijdigheid en objectiviteit - Rechtstreekse dagvaarding - Hoedanigheid van het
slachtoffer- Slachtoffer is substituut-procureur des Konings in een ander gerechtelijk
arrondissement.
Zo het de rechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, niet toekomt om
gewettigde verdenking omtrent zichzelf op te werpen of vast te stellen, kunnen de
door hem aangevoerde overwegingen betre:ffende de hoedanigheid van het slachto:ffer
als substituut-procureur des Konings in een aangrenzend gerechtelijk arrondissement en als zoon van de bevoegde procureur des Konings, een gewettigde verdenking
rechtvaardigen, zodat het op deze gronden berustende verzoek tot onttrekking van de
zaak aan de rechtbank, voor dewelke beklaagde rechtstreeks werd gedagvaard, niet
kennelijk onontvankelijk is. (Artt. 542, 544 en 545 Sv.)
1549
10 oktober 2000
18. - Strafzaken - Gewettigde verdenking- Correctionele rechtbank - Onpartijdigheid en objectiviteit - Rechtstreekse dagvaarding - Hoedanigheid van het
slachtoffer - Slachtoffer is zoon van de bevoegde procureur des Konings.
Zo het de rechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, niet toekomt om
gewettigde verdenking omtrent zichzelf op te werpen of vast te stellen, kunnen de
door hem aangevoerde overwegingen betre:ffende de hoedanigheid van het slachto:ffer
als substituut-procureur des Konings in een aangrenzend gerechtelijk arrondissement en als zoon van de bevoegde procureur des Konings, een gewettigde verdenking
rechtvaardigen, zodat het op deze gronden berustende verzoek tot onttrekking van de
zaak aan de rechtbank, voor dewelke beklaagde rechtstreeks werd gedagvaard, niet
kennelijk onontvankelijk is. (Artt. 542, 544 en 545 Sv.)
1549
10 oktober 2000

-29019. - Strafzaken - Kennelijk onontvankelijk verzoek - Vordering die het Hof
vraagt zijn uitspraak aan te houden.
Aangezien het Hofvan Cassatie onmiddellijk en definitiefuitspraak moet doen na
inzage van het verzoekschrift en van de eventuele bewijsstukken, kan de vordering
van verzoeker, die het Hof vraagt om zijn uitspraak aan te houden, niet worden
aangenomen, wanneer het verzoek tot verwijzingvan een rechtbank naar een andere
op grond van gewettigde verdenking kennelijk onontvankelijk is. (Art. 545, eerste lid,
Sv.)
1697
31 oktober 2000
20. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onduidelijk verzoek - Ontvankelijkheid - Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.
Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grond van
gewettigde verdenking is kennelijk onontvankelijk, wanneer dat verzoek geen
melding maakt van de zaken waarbij verzoeker betrokken is en die aanhangig zijn
gemaakt bij de rechtscolleges waaraan hij die wil onttrekken, en evenmin van de
redenen waarom die zaken naar andere rechtscolleges moeten worden verwezen.
(Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.)
1697
31 oktober 2000
21. - Strafzaken- Gewettigde verdenking- Hofvan beroep- Onpartijdigheid
en objectiviteit - Begrip.
Wanneer het Hof van Cassatie, op het verzoek van de verdachte tot verwijzing van
een voor de kamer van inbeschuldigingstelling van een hof van beroep hangende
zaak naar een ander hof van beroep, vaststelt dat de omstandigheden bij verzoeker
gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de objectiviteit en onpartijdigheid van dat hofvan beroep, daar geen enkel werkend lid van dat rechtscollege in de
zaak meent te kunnen zetelen en de burgerlijke partij er plaatsvervangend raadsheer is, verwijst het de zaak naar een ander hof van beroep. (Art. 542 Dv.)
22 november 2000
1827

TUCHTZAKEN
22. - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking- Raad van beroep van de Orde van
architecten - Verzoekschrift tot onttrekking - Rechtspleging - Verklaring van de
voorzitter - Rechtsgeldigheid - Schorsing van de rechtspleging.
Wanneer het Hof, overeenkomstig art. 656, tweede lid, 1, Ger.W., van het verzoekschrift om op grond van gewettigde verdenking de zaak aan een tuchtraad van beroep
van de Orde van Architecten te onttrekken, de mededeling heeft bevolen aan de
voorzitter van de raad van beroep teneinde binnen de door het Hofbepaalde termijn
en na overleg met de leden van de raad een verklaring te stellen onderaan op de
uitgifte van het arrest, verhindert de omstandigheid dat geen rechtsgeldige verklaring is afgelegd binnen de wettelijke termijn niet dat het Hofvan Cassatie uitspraak
zou doen. (Art. 656 Ger.W.)
6 januari 2000
29
23. - Tuchtzaken- Geneeskunde- Beroepsorden- Geneesheer- Raad van de
Orde - Tuchtvervolgingen - Gewettigde verdenking - Leden van de Raad Ongunstige meningen over een ander lid van die raad - Gevolgen.
Wanneer het Hof van Cassatie beslist dat de omstandigheden die aangevoerd
worden in een vordering tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking,
nl. de ongunstige meningen die door leden van een raad van de provinciale orde zijn
geuit over de meningen en de handelingen van een ander lid van dezelfde orde en die
de grondslag vormen voor de tuchtrechtelijke vervolgingen, bij eiser en bij derden
gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de raad van de Orde die uitspraak dient te doen, neemt het Hof
de vordering tot onttrekking van de zaak aan en verwijst het de zaak naar een andere
provincials raad. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
19juni2000
1144
24. - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking- Raad van de Orde van Architecten
- Verzoekschrift tot onttrekking - Rechtspleging - Verklaring van de voorzitter Vormvereisten.

-291De verklaring, overeenkomstig artikel656, tweede lid, 1°, van het Ger.W., door het
gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd te stellen onderaan op de uitgifte
van het arrest, is aan geen vormvereiste onderworpen. Zo doet de verklaring,
ondertekend voor de Orde van Architecten door de voorzitter en de secretaris, die
weergeeft welk het oordeel is van de raad van de Orde van Architecten, vermoeden
dat zij overleg gepleegd hebben met de leden van de Raad. (Art. 656, tweede lid, 1°,
Ger.W.)
15 december 2000
2007
25. - Tuchtzaken - Raad van de Orde van Architecten - 1krzoekschrift tot
onttrekking- Gewettigde verdenking - Onpartijdigheid - Begrip.
Wanneer de op tuchtgebied vervolgde persoon door gerechtelijke procedures die
hijzelf uitlokt de leden van de raad van de Orde van Architecten dwingt een
standpunt in te nemen over de rechtsvragen die hij eveneens opwerpt in de
tuchtprocedure, kan de raad op die grand geen gebrek aan onpartijdigheid worden
verweten. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
2007
15 december 2000

VERZEKERING
ALGEMEEN
LANDVERZEKERING
W.A.M.-VERZEKERING

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Toegelaten verzekeringsonderneming - Jaarrekening - Valsheid en gebruik van valse stukken - Verdraaiing van de waarheid - Kosten van de
onderneming - Getrouwe en stelselmatige weergave - Begrip.
Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiele steun, die zij aan
een verwante onderneming heeft verleend, in haar resultatenrekening op te nemen,
met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van de boekhouding en van het
vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat
verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de
artt. 207 e.v., Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten
boekjaar, de aard en het bedrag van de kosten van de onderneming getrouw en
stelselmatig moet weergeven. (Artt. 207 tot 211 Vennootschappenwet; art. 3 K.B. 12
nov. 1979.)
829
3 mei 2000
2. - Algemeen - Rechten en verplichtingen van partijen - Verzekerde - Bewijs
van herstelling van de schade - Verbintenis van de verzekeraar.
De aan de verzekerde opgelegde verplichting het bewijs van de herstelling van de
schade te leveren vooraleer recht te hebben op schadevergoeding holt de verbintenis
van de verzekeraar, zijn verzekerde te vergoeden, niet uit. (Artt. 1101, 1108, 1126 en
1134 B.W.)
21 december 2000
2063

LANDVERZEKERING
3. - Landverzekering - Indeplaatsstelling - Schade veroorzaakt door kind 1krzekeraar die voor de ouders betaald heeft.
De verzekeraar die voor de vader en de moeder de schade heeft betaald, treedt in
alle rechten die zij ter zake van die schade hebben tegenover hun kind dat de schade
heeft veroorzaakt. (Artt. 1384 B.W. en 22 Verzekeringswet.)
20 januari 2000
161
4. - Landverzekering - Verzekerde - Recht op betaling - Bewijslast.
De verzekerde die zich t.a.v. zijn verzekeraar beroept op het recht op een betaling,
moet niet aileen het bewijs leveren van de schade en van de gebeurtenis die aan de

-292basis ervan lag, maar moet ook bewijzen dat het ingetreden risico in het contract was
overeengekomen en daarin niet uitgesloten was. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
484
25 februari 2000
5. '--- Landverzekering-Dagvaardingen- Hoedanigheid- Buitenlandse verzekeringsonderneming - Algemeen Belgisch lasthebber - Vorderingen tot betaling - Bedongen eenjarige verjaring - Toepassing.
Het arrest schendt art. 12, § 3, wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen wanneer het vaststelt dat een Belgische verzekeringsonderneming die persoonlijk is gedagvaard in haar hoedanigheid van verzekeraar
burgerlijke aansprakelijkheid en niet in haar hoedanigheid van algemeen lasthebber
van een buitenlandse verzekeringsonderneming die pas naderhand is gedagvaard, en
vervolgens beslist dat de buitenlandse onderneming, aangezien het geding rechtsgeldig tegen haar algem!')en lasthebber was ingesteld, de in haar verzekeringspolis
bepaalde eenjarige verjaring kan opwerpen tegen de rechtsvordering die tegen haar
is ingesteld. (Art. 12, § 3, wet 9 juli 1975.)
941
19 mei 2000
6. - Landverzekering - Verzekeraar - Vordering tot terugbetaling - Voorafgaande kennisgeving - Wettelijke verplichting - Accessorium van een contractueel
recht - Werking van de wet in de tijd.
De wettelijke verplichting voor de verzekeraar om de verzekeringnemer of, in
voorkomend geval de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voorafgaandelijk
kennis te geven van zijn voornemen om een vordering tot terugbetaling in te stellen,
is een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering die gegrond is op de
contractuele verbintenis van de verzekerde, zodat die verbintenis onder dezelfde wet
als de vordering tot terugbetaling valt. (Art. 88, tweede lid, wet 25 juni 1992.)
1195
23 juni 2000
7. - Landverzekering- Verzwijging door de verzekerde- Begrip.
De verzekeringnemer moet bij de verzekeraar een juiste aangifte doen van het
risico dat hij gedekt wil zien; de niet-aangifte van een omstandigheid die de
verzekeraar normaal niet kon kennen en die de beoordeling van het risico kon
verzwaren, is een verzwijging, ook al verkeert de verzekerde te goeder trouw doch ten
onrechte in de mening dat hij die omstandigheid niet diende aan te geven. (Art. 9
Verzekeringswet 11 juni 1874.)
7 september 2000
1318
8. - Landverzekering- Verzekering tegen brand en allerlei risico's - Voorwerp
- Geoorloofd karakter - Stookolietank - Exploitatievergunning - Miskenning Gevolg.
N aar recht verantwoord is de beslissing die, zonder vast te stellen dat het voorwerp
van een verzekeringsovereenkomst tot dekking van het risico, voortvloeiende uit het
lekken van vloeibare brandstof uit de installaties van de centrale verwarming,
bestaat in het scheppen of de instandhouding van de wederrechtelijke toestand die
ontstaat wanneer een stookolietank in strijd met het reglement voor de arbeidsbescherming geplaatst is, de tegen de verzekeraar ingestelde vordering tot het
verlenen van dekking gegrond verklaart op grond dat de risico's die voortvloeien uit
de burgerrechtelijke gevolgen van een uit nalatigheid begane overtreding van een
regelgeving, zoals die betreffende de arbeidsbescherming, zonder bezwaar kunnen
worden verzekerd.
14 september 2000
1365
9. - Landverzekering - Brandverzekering - Aansprakelijkheid van de huurder
- Schade veroorzaakt in de omstandigheden bedoeld in artikel 1386bis B. W Slachtoffer - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de huurder Billijkheid.
De verzekeraar die op grond van zijn contractuele verplichting de aansprakelijkheid dekt van zijn verzekerde in de omstandigheden bedoeld in art. 1386bis B.W., kan
zich niet beroepen op de billijkheid bepaald in dat artikel; het recht op mildering van
de verplichting komt aileen ten goede aan de verzekerde zelf en niet aan zijn
verzekeraar die aangesproken wordt door het slachtoffer. (Artt. 1386bis en 1732
B.W., 38 Verzekeringswet, thans 68 wet 25 juni 1992.)
1420
22 september 2000

-29310. - Landverzekering- Ongeval - Slachtoffer- Voorrecht - Omvang.
Het in art. 20, go, Hypotheekwet overgenomen art. 1 wet 24 mei 1g37 kent aan het
slachtoffer van het ongeval dat door de schuld van de verzekerde is veroorzaakt het
recht toe om van de verzekeraar op het bedrag dat deze aan de verzekerde
verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvordering op de verzekerde te
vorderen, binnen de perken zowel van de door de verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaronder de verzekeringsovereenkomst aan de
verzekeraar de verplichting oplegt de aansprakelijkheid van de verzekerde te
dekken. (Art. 1 wet 24 mei 1g37; art. 20, go, Hypotheekwet.)
28 september 2000
1443
11. - Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht - Verzekeraar Excepties - Tegenstelbaar karakter.
De verzekeraar kan weliswaar aan het slachtoffer dat het hem bij art. 1 wet 24 mei
1g37 toegekende en in art. 20, go, Hypotheekwet opgenomen vorderingsrecht tegen
de verzekeraar uitoefent, excepties tegenwerpen die hem het recht geven zijn
dekking te weigeren aan de verzekerde, maar hij kan tegen hem geen exceptie
aanvoeren die gegrond is op een in de verzekeringsovereenkomst opgenomen
compromissoir beding dat geen verband houdt met de dekking van de verzekering.
(Art. 1 wet 24 mei 1g37; art. 20, go, Hypotheekwet.)
28 september 2000
1443
12. - Landverzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de
verzekeraar - Werking in de tijd - Artikel 86 Landverzekeringswet.
Artikel 86 van de wet van 25 juni 1gg2 op de landverzekeringsovereenkomsten, in
werking getreden op 1 januari 1gg3, dat aan de benadeelde van een schadegeval een
rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar verleent, is ook
toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 1gg3, behoudens
wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastgesteld.
6 oktober 2000
1518
13. - Landverzekering - Verhaal van de verzekeraar- Voorwaarde - Verplichting om kennis te geven van zijn voornemen.
Door te verwijzen naar de artt. 24 en 25 van de algemene voorwaarden van de
W.A.M.-polis m.b.t. het recht van verhaal van de verzekeraar, geeft de verzekeraar
aan zijn verzekerde niet in klare en ondubbelzinnige bewoordingen kennis van zijn
voornemen om verhaal in te stellen. (Art. 88 wet 25 juni 1gg2.)
1582
12 oktober 2000

14. - Landverzekering -Andere dan verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen - Excepties, nietigheid en verval van recht - Verzekeraar Tegenwerping aan benadeelde - Toepassing - Staat van alcoholintoxicatie oorzaak
of mede-oorzaak van ongeval.
De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of mede-oorzaak is van een ongeval is
geen feit dat het schadegeval voorafgaat waardoor de verzekeraar voor de andere dan
de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen de excepties, de
nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, aan
de benadeelde persoon kan tegenwerpen. (Art. 87, § 2, Wet Landsverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1gg2.)
24 oktober 2000
1643
15. - Landverzekering - Vrijstelling van de verzekeraar - Opzettelijk veroorzaakt schadegeval - Begrip.
Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt, in de betekenis van artikel8, eerste lid,
wet van 25 juni 1gg2 op de Landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde
wetens en willens een daad stelt of zich ervan onthoudt en zijn risicodragende
handelswijze een redelijkerwijze voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt; de
omstandigheid dat de dader deze schade, de aard of de omvang ervan niet heeft
gewild, doet hieraan niet af, het volstaat dat de schade verwezenlijkt is.
5 december 2000
1g27
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W.A.M.-VERZEKERING
16. - WA.M.-verzekering- Verzekeringsovereenkomst- Internationaal verzekeringsbewijs - Groene kaart - Duur van de overeenkomst - Geldigheidsduur van de
"groene kaart".
De in het internationaal verzekeringsbewijs (de zg. "groene kaart") vermelde
geldigheidsduur doet geen afbreuk a an de wettelijk op een j aar bepaalde duur van de
verzekeringsovereenkomst, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen. (Art. 7 W.A.M.-wet van 21 november 1989; art. 5 K.B. 13 februari 1991
houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van de W.A.M.-wet; artt. 1 en 26 K.B.
14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
18 januari 2000
122
17. - W.A.M.-verzekering- Burgerlijke rechtsvordering- Zwakke weggebruiker
- Verzekeraar van de beklaagde - Strafrechter - Bevoegdheid - Grenzen.
Ret strafgerecht dat zowel van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering kennisneemt, is niet bevoegd om over de laatstgenoemde vordering uitspraak
te doen, wanneer het beslist dat de telastlegging niet bewezen is, ook al strekt die
burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de uit lichamelijke letsels of uit een
overlijden voortvloeiende schade die de getroffene door een verkeersongeval of zijn
rechthebbenden hebben geleden, en al is zij gericht tegen de verzekeraai' die de
aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, . de bestuurder of de houder van het
motorrijtuig dat bij dat ongeval is betrokken. (Art. 4 V.T.Sv.; art. 182 Sv.; artt. 14 en
29bis W.A.M.-wet.)
2 februari 2000
277
18. - WA.M.-verzekering - Burgerlijke rechtsvordering van de getroffene Voorwerp - Verzekeraar van de beklaagde - Strafrechter.
Wanneer de getroffene door een verkeersongeval een burgerlijke rechtsvordering
tegen de verzekeraar van de beklaagde voor het strafgerecht brengt, beoogt hij
daarmee de vergoeding van de schade die hij t.g.v. het misdrijf van de beklaagde heeft
geleden. (Art. 1382 B.W.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.; artt. 12 en 14 W.A.M.-wet.)
2 februari 2000
277
19. - WA.M.-verzekering- Vordering tot schadevergoeding gesteund op artikel
29bis WA.M. -wet - Bevoegde rechter.
De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de
burgerlijke vorderingen die op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om
kennis te nemen van de vordering van de slachtoffers en rechthebbenden gesteund op
artikel 29bis W.A.M.-wet. (Art. 29bis W.A.M.-wet; art. 138 Sv.; art. 601bis Ger.W.)
28 maart 2000
660
20. - WA.M.-verzekering- Modelovereenkomst- Verhaal van de verzekeraarBetaling - Vorm - R.D.R. -stelsel - Bewijs - Omvang.
De verzekeraar die zijn conventioneel regresrecht uitoefent, moet bewijzen dat hij
als verzekeraar de slachtoffers heeft vergoed in overeenstemming met zijn contractuele en wettelijke verplichtingen; het doet niet ter zake dat hij dit deed door een
rechtstreekse betaling dan wel door een betaling uitgevoerd door een derde verzekeraar die, op grand van afspraken tussen verzekeraars, voor zijn rekening heeft
betaald, noch hoe de rekeningen tussen verzekeraars werden vereffend en dat hierbij
wederzijdse vorderingen worden verrekend.
11 mei 2000
896
21. - W.A.M.-verzekering- WA.M.-wet- Artikel 29bis- Wettelijke bepaling
die de openbare orde raakt.
Art. 29bis W.A.M.-wet, dat strekt tot bescherming van bepaalde slachtoffers van
wegverkeersongevallen waarin een motorrijtuig betrokken is, of van hun rechthebbenden, alsook tot beperking van de kosten van het R.I.Z.I.V., raakt de openbare
orde. (Art. 29bis W.A.M.-wet.)
17 mei 2000
926
22. - W.A.M.-verzekering- Verzekeraar- Verplichting tot schadeloosstellingAard.
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wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk
is, en is niet gegrond op een overtreding die hij zou hebben begaan. (Art. 29bis
W.A.M.-wet.)
21 juni 2000
1168
23. - W.A.M. -verzekering - Rechtsvordering op grand van art. 29bis W.A.M. -wet
- Bevoegde rechter.
De politierechter schendt de regels betreffende de bevoegdheid van de strafgerechten, die de openbare orde raken, wanneer hij beslist dat de verzekeraar,
krachtens artikel 29bis W.A.M.-wet, het slachtoffer van een wegverkeersongeval of
zijn rechthebbenden volledig moet vergoeden, ongeacht de graad van aansprakelijkheid van dat slachtoffer. (Art. 29bis, W.A.M.-wet; art. 138 Sv.; art. 601bis Ger.W.).
21 juni 2000
1168
24. - W.A.M.-verzekering - Verzekeringsovereenkomst - Stilzwijgende verlenging - Overeenkomst van korte duur - Voorlopige dekking.
Uit het bestaan van een voorlopige dekking inzake W.A.M.-verzekering, die een
verzekeringsovereenkomst van korte duur vormt, kan de rechter niet afleiden dat de
voornoemde overeenkomst na de einddatum ervan stilzwijgend is verlengd. (Art. 12,
§ 3, K.B. 3 feb. 1992.)
20 september 2000
1399
25. - W.A.M.-verzekering- Schade veroorzaakt door een niet gei'dentificeerd of
niet verzekerd voertuig - Benadeelde in het genot van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegenover het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Beperking.
De Z.I.V.-instelling heeft, krachtens art. 76quater Z.I.V.-wet, tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties, in dezelfde gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde een
recht van vergoeding ten laste van dit fonds heeft. (Art. 76quater, § 2, laatste lid,
Z.I.V.-wet; artt. 49, 50 en 79, § 2, wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; art. 17 K.B. 16 december 1981.)
10 oktober 2000
1544
26. - WA.M.-verzekering - Benadeelde - Rechtstreekse rechtsvordering Eigen recht tegen de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval- UitoefeningVoorwaarden.
Het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de veroorzaker van
een ongeval is ondergeschikt aan het bestaan van een verzekering op het ogenblik
van het ongeval. (Art. 12, eerste lid, W.A.M.-wet.)
11 oktober 2000
1553
27. - W.A.M.-verzekering- Motorrijtuig- Overdracht van eigendom- ~r
plichtingen van de verzekeraar- ~rplichtingen t.a.v. de benadeelde partij- Duur
- Zestien dagen - Termijn - Begin - Datum van de overdracht - Begrip.
De termijn van zestien dagen, tijdens welke, bij eigendomsoverdracht van het
verzekerde voertuig, de bedingen die door het loutere feit van de overdracht een
einde maken aan de verzekeringsovereenkomst zonder uitwerking zijn als de schade
werd veroorzaakt door het overgedragen voertuig of door het vervangingsvoertuig,
begint te lopen "vanaf de overdracht", d.w.z. vanaf de dag waarop het verzekerde
voertuig het patrimonium van de verzekeringsnemer heeft verlaten en niet vanaf de
dag waarop deze een nieuw voertuig heeft gekocht. (Art. 17 W.A.M.-wet.)
6 december 2000
1933
28. - W.A.M.-verzekering- Modelovereenkomst- Omvang van de dekkingVervangingsvoertuig- Voertuig dat aan een derde toebehoort- Begrip "derde"Uitsluiting van bepaalde personen - Verschillende behandeling - Gevolg.
Het verschil in behandeling tussen de bestuurders van een vervangingsvoertuig
dat toebehoort aan een van de in art. 4, 1°, b, in fine, K.B. 14 dec. 1992, bedoelde
personen, en de bestuurders van een vervangingsvoertuig dat aan een derde
toebehoort, en dat erin bestaat dat de laatstgenoemden onmiddellijk dekking
genieten zonder dat een aangifte bij de verzekeringsonderneming vereist is, terwijl
de eerstgenoemden de verzekeraar op de hoogte moeten brengen van de wijziging van
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waartoe het gebruik van het vervangingsvoertuig aanleiding kan geven, is niet
discriminatoir. (Art. 4, 1", K.B. 14 dec. 1992.)
20 december 2000
2046

VERZET
1. - Strafzaken- Rechtspleging in hager beroep- Verstek- Verzet- Beklaagde
- Weigering tot vertegenwoordiging door raadsman - Verzet ongedaan - Verdrag
Rechten van de Mens - Artikel 6.1 - Artikel 6.3.c - Rechtstreekse werking van
verdragsbepalingen - Gevolg.
De appelrechters die op het verzet van de beklaagde deze het recht ontzeggen zich
te laten vertegenwoordigen door een raadsman en het verzet ongedaan verklaren,
ontnemen hem de mogelijkheid zijn verdediging voor te dragen door de raadsman
van zijn keuze en schenden aldus artt. 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., nu vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang
hebben op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artt. 185 en 211 Sv. (Artt. 6.1 en 6.3.c, E.VR.M.; 185 en 211 Sv.)
15 februari 2000
424
2. - Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep - Arrest op verzet - Verzwaring van de straf- Eenparigheid.
Het rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak doet over de waarde van het verzet
tegen een door dit rechtscollege bij verstek gewezen vonnis of arrest, mag de tegen de
beklaagde door de eerste rechter uitgesproken straf niet verzwaren dan met
eenparige stemmen van zijn leden, ook indien het vonnis of arrest bij verstek met
eenparige stemmen van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken strafwettig
had verzwaard. (Art. 221bis Sv.)
2 mei 2000
827
3. - Burgerlijke zaken - Verstekvonnis - Verzet - Niet ontvankelijk verzet Hoger beroep - Devolutieve kracht - Gevolg.
De appelrechter die oordeelt over het hoger beroep tegen een vonnis op verzet, en
dit verzet niet ontvankelijk verklaart, dient niet verder in te gaan op het geschil zelf
tussen de partijen. (Artt. 1050, eerste lid, en 1068, eerste lid, Ger.W.)
2juni2000
1032
4. - Strafzaken - Strafvordering - Veroordeling bij verstek - Verzet van de
beklaagde - Verzetdoende partij die reeds op de eerste dienende terechtzitting is
verschenen - Verdaging - Gevolg.
Het rechtscollege waarbij verzet tegen een bij verstek gewezen beslissing wordt
gedaan, kan dat verzet niet ongedaan verklaren wanneer de verzetdoende partij, die
op de eerste dienende terechtzitting is verschenen, niet meer verschijnt op een latere
terechtzitting waarnaar de zaak werd verdaagd. (Artt. 151, 188 en 208 Sv.)
29 november 2000
1868

VISSERIJ
ZEEVISSERIJ

ZEEVISSERIJ
Zeevisserij - Instandhouding en beheer van visbestanden - Controle op visserijactiviteiten- Registratie van aanvoer van zeevisserijproducten- Toepassingsgebied.
Het verbod in een rond de vismijn een kist of ben met zeevisserijproducten te koop
te stellen, te verkopen, te laden, te vervoeren of af te leveren zonder de vermelding
van letter en nummer van het vissersvaartuig dat de zeevisserijproducten heeft
aangevoerd betreft niet uitsluitend de rechtstreeks per schip aangevoerde zeevisserijproducten
en is niet specifiek tot de eigenaar van het vissersvaartuig of zijn afgevaardigde
gericht, maar bedoelt ook de vervoerde producten die voor het eerst op enige andere
plaats dan de aanvoerplaats in Belgie op de markt worden gebracht. (Verordening
(EEG) nr. 170/83 van de Raad van 25 jan. 1983; verordening (EEG) nr. 2241/87 van
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sept. 1983; verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 okt. 1993; art. 4, derde
lid, K.B. 14 aug. 1989.)
916
16 mei 2000

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Sociaal procesrecht
Allerlei
STRAFZAKEN

Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
Allerlei
BELASTINGZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

1. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Rijksdienst voor Pensioenen - Verschijning in rechte - Modaliteiten- Geldigheid - Voorwaarde.
Bet personeelslid dat door de administrateur-generaal met instemming van het
beheerscomite van de R.V.P. is gedelegeerd om die openbare instelling voor het
gerecht te vertegenwoordigen, is geen orgaan van die publiekrechtelijke rechtspersoon; dat personeelslid treedt dus niet geldig in rechte op voor de R.V.P. die daar
enkel in de persoon van zijn administrateur-generaal ofbij advocaat kan verschijnen.
17 januari 2000
116
2. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechtscollege - Samenstelling - Zaak
gepleit voor en in beraad genomen door een zetel - Beslissing gewezen door een
anders samengestelde zetel - Nietigheid.
De beslissing die is gewezen door een rechter die niet alle zittingen van de zaak
heeft bijgewoond, is nietig. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
17 maart 2000
616
3. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Hoger beroep - Devolutieve kracht Onbepaald uitstel door de eerste rechter - Onderzoeksmaatregel - Begrip Bevoegdheid van de appelrechter.
Geen onderzoeksmaatregel in de zin van art. 1068 Ger.W. is de beslissing van de
eerste rechter die de zaak onbepaald uitstelt voor afrekening tussen de partijen. (Art.
1068 Ger.W.)
680
30 maart 2000

4. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Door de rechter bepaalde
termijn om conclusie te nemen - Conclusie te laat overgelegd - Belang van de
tegenpartij.
Wanneer een conclusie is overgelegd na het verstrijken van de termijn die door de
rechter is bepaald om conclusie te nemen, en een partij vraagt die conclusie uit het
de bat te weren, mag de rechter het belang van die partij niet beoordelen. (Art. 7 4 7,
§ 2, laatste lid, Ger.W.)
18 mei 2000
937

5. -

Burgerlijke zaken- Algemeen- Maatregel van inwendige aard - Begrip.
Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht is geen beslissing of maatregel van louter inwendige aard; tegen dergelijke beslissing staat cassatieberoep open.
(Artt. 1046 en 1073 Ger.W.)
18 mei 2000
937

-
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6. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Termijn om conclusie te
nemen - Door de rechter bepaalde termijn - Aard.
De rechter die termijnen om conclusie te nemen bepaalt, legt dwingende termijnen
op. (Art. 747, § 2, eerste lid, Ger.W.)
18 mei 2000
937

7. - Burgerlijke zaken- Algemeen- Eindbeslissing- Begrip.
De rechter die zonder enig voorbehoud of beperking, beslist dat de vordering
ontvankelijk is en die in een verder genomen beslissing oordeelt dat hij zijn
rechtsmacht over de ontvankelijkheid van de vordering heeft uitgeput, neemt over
die beslissing een eindbeslissing. (Art. 19 Ger.W.)
29 mei 2000
995
8. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Eindbeslissing - Draagwijdte.
Over het geschilpunt waarover een eindbeslissing is gewezen, kan niet opnieuw
uitspraak worden gedaan in het verder verloop van de procedure op grond van een
nieuw middel dat de openbare orde raakt, maar zonder dat tegen de eindbeslissing
een rechtsmiddel is aangewend. (Art. 19 Ger.W.)
29 mei 2000
995
9. - Burgerlijke zaken - Algemeen- Betekening van vonnis aan Belgische Staat
- Rechtsgeldigheid - Voorwaarden.
De betekening van een vonnis aan de Belgische Staat op het kabinet van een
onbevoegd minister gebeurt niet rechtsgeldig. (Artt. 42, eerste lid, 1", en 705 Ger.W.)
1000
29 mei 2000
10. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis alvorens recht te doen - Gerechtelijke verdeling- Aanstelling notaris- Opdracht- Onderzoeksmaatregel- Aard.
De beslissing waarbij de rechter aan een notaris de opdracht geeft een aanvullende
staat van "afrekening-vereffening" en een boedelbeschrijving te maken in het kader
van een gerechtelijke verdeling maakt geen onderzoeksmaatregel uit, oak al wordt de
behandeling van de geschilpunten door de rechtbank verdaagd tot na de opstelling
van de inventaris; de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, treedt
niet op als een deskundige doch vervult een specifieke taak die de taak van een
deskundige overstijgt. (Art. 19, tweede lid, Ger.W.)
8 juni 2000
1063
11. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Artikel 753 Ger. W: - Partij die bepaling
van rechtsdag vordert - Conclusie - Termijnen - Andere partij die om verdaging
verzoekt.
Ingevolge art. 751, § 2, derde en vierde lid, Ger.W., dat toepasselijk is in geval van
rechtsdagbepaling op grand van art. 753, kan de partij die de rechtsdagbepaling heeft
gevorderd uiterlijk op de bepaalde of verdaagde rechtsdag een conclusie neerleggen
en kan de andere partij, wanneer een dergelijke conclusie wordt neergelegd, om
verwijzing van de zaak naar de rol of om verdaging ervan naar een nabije datum
verzoeken; die mogelijkheid om een conclusie neer te leggen, is niet afhankelijk van
de ontdekking van een nieuw en terzake dienend stuk offeit. (Artt. 751, § 2, derde en
vierde lid, en 753 Ger.W.)
9 juni 2000
1077

12. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Vervanging van een deskundige Eindbeslissing - Begrip.
Het arrest dat voorziet in de vervanging van een deskundige zonder dat daartegen
kritiek is geuit, is geen eindbeslissing. (Artt. 19 en 1077 Ger.W.)
2 november 2000
1698
SOCIAAL PROCESRECHT

13. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht - Voorwerp - Contractuele
verbintenis - Wijziging - Schadevergoeding - Nieuwe vordering - Verjaring.
Wanneer de vordering de uitvoering van een contractuele verbintenis als voorwerp
heeft alhoewel ingesteld op grand van een misdrijf en vervolgens het voorwerp van
die vordering werd gewijzigd in schadevergoeding buiten die verjaringstermijn,
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artt. 9, 11, 42.1 a en 46, Wet Bescherming Loon; artt. 56.1 en 61 C.A.O.-wet; art. 807
Ger.W.)
19 juni 2000
1145
ALLERLEI

14. - Burgerlijke zaken- Allerlei- Uitspraak -In beraad houden- Termijn
voor de uitspraak - Gevolgen.
De termijn van een maand na het sluiten van de debatten waarbinnen de rechter
uitspraak moet doen, kan niet aileen verlengd worden maar is daarenboven niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven; de niet-naleving van deze termijn heeft geen
onwettigheid van de na de vermelde termijn gewezen beslissing tot gevolg. (Art 770
Ger.W.)
30juni2000
1265
15. - Burgerlijke zaken - Allerlei - Verstekvonnis -Hoger beroep - Verplicht
vormvoorschrift - Gerechtsdeurwaardersexploot - Niet-naleving - Bevel tot regularisatie - Beroepstermijn.
Wanneer het hoger beroep gericht tegen de gedaagde bij een verstekvonnis niet bij
akte van een gerechtsdeurwaarder is geschied, kan de rechter de betekening van het
hoger beroep bij gerechtsdeurwaardersexploot bevelen; voor de betekening van deze
regulariserende akte is de termijn om hoger beroep in te stellen niet van toepassing.
(Art. 1056, 1°, tweede lid, v66r de opheffing bij wet 22 maart 1999, art. 2 en art. 1058
Ger.W.)
13 november 2000
1779

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

16. - Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Toepasselijke
wetsbepaling.
De bij art. 774, tweede lid, Ger.W. voorgeschreven verplichting om het debat te
heropenen, wordt in strafzaken niet opgelegd, zelfs niet wanneer de rechter op
burgerlijk gebied uitspraak doet. (Art. 774, tweede lid, Ger.W.)
19 januari 2000
138
17. - Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Onaantastbare
beoordeling door de bodemrechter.
In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze of, wegens
uitzonderlijke omstandigheden, de heropening van het debat moet worden bevolen,
onverminderd de eerbiediging van het recht van verdediging.
138
19 januari 2000
18. - Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal van de terechtzitting - Vermelding van naam van voorzitter - Verschrijving - Gevolg.
Kan geen aanleiding geven tot cassatie, het middel gesteund op de verschrijving bij
de vermelding van de naam onder de handtekening van de voorzitter op het
proces-verbaal van de terechtzitting. (Art. 10 wet 1 mei 1849.)
817
18 april 2000
19. - Strafzaken - Algemeen - Duur van beraad- Gevolg.
In strafzaken miskent de omstandigheid dat een beraad geruime tijd heeft
geduurd, het mondeling karakter van de rechtspleging noch het recht van verdediging. (Artt. 190 en 209 Sv.)
9 mei 2000
875
20. - Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van de zetel - Neerlegging van
verzoekschrift tot heropening debat - Akte geven van neerlegging -Anders samengestelde zetel.
Het neerleggen van een verzoekschrift tot heropening van het debat maakt geen
deel uit van de kennisneming van de zaak, zodat van die neerlegging akte kan
worden gegeven door een anders samengestelde zetel. (Artt. 772 en 779 Ger.W.)
920
16 mei 2000

-30021. - Strafzaken - Algemeen - Beslissing tot verbetering - Begrip en gevolg.
De rechtspleging tot verbetering van een rechterlijke beslissing kan niet ertoe
leiden de door die beslissing vastgestelde rechten uit te breiden, in te perken of te
wijzigen en kan, derhalve, geen nieuw rechtsmiddel tegen die beslissing doen
ontstaan. (Art. 794 Ger.W.)
7juni2000
1052
22. - Strafzaken- Algemeen- Telastlegging- Aanwijzing van de toepasselijke
wetsartikelen.
Aan de verplichting van artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering wordt
voldaan door het veroordelend vonnis dat de telastleggingen met aanwijzing van de
hierop toepasselijke wetsartikelen van de dagvaarding overneemt. Een uitdrukkelijke verwijzing hiernaar in het dispositief is niet vereist. (Art. 195, eerste lid, Sv.)
12 september 2000
1341
23. - Strafzaken - Algemeen - Beklaagde - Verhoor als getuige onder eed door
strafrechter - Gevolg.
Volgens een in het Belgisch recht heersend rechtsbeginsel kan een beklaagde niet
onder eed als getuige in zijn eigen strafzaak worden ondervraagd, zelfs niet op eigen
verzoek.
1394
19 september 2000
24. - Strafzaken - Algemeen - Vervroegde uitspraak - Geldigheid.
Niets verbiedt de strafrechter uitspraak te doen op een terechtzitting die voorafgaat aan deze waarop hij de zaak voor uitspraak heeft gesteld. (Art. 190 Sv.)
28 november 2000
1862
STRAFVORDERING

25. - Strafzaken - Strafvordering - Aanwijzing van de partijen - Vereiste
vermeldingen.
In strafzaken bepaalt de wet noch uitdrukkelijk noch op straffe van nietigheid dat
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling verwerpt, melding moet maken van de naam, voornamen en
woonplaats van de beklaagde, voor zover de aanwijzing, in het arrest, van de
beklaagde toelaat te bepalen dat de beslissing op hem van toepassing is.
93
12 januari 2000
26. - Strafzaken - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Redelijke termijn Overschrijding.
Uit de vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden, kan het vonnisgerecht
niet afleiden dat de strafvordering niet ontvankelijk is. (Art. 6.1 E.VR.M.)
282
2 februari 2000
27. - Strafzaken- Strafvordering- Correctionele en politiezaken- Afzonderlijke uitspraak over schuld en straf - Onbeperkt hager beroep door beklaagde en
openbaar ministerie - Devolutieve werking - Gevolg.
Wanneer de rechter in correctionele of politiezaken bij afzonderlijke vonnissen
uitspraak heeft gedaan over de schuld en over de op te leggen straf, draagt de
devolutieve werking van het onbeperkt hoger beroep van de beklaagde en van het
openbaar ministerie de kennisneming van de strafvordering in haar geheel aan de
appelrechter op. (Artt. 199 en 202 Sv.)
15 februari 2000
419
28. - Strafzaken- Strafvordering- Misdrijf- Element van de omschrijvingFout - Verbetering - Voorwaarden.
Wanneer de rechter aileen een verschrijving in de telastlegging verbetert, die de
beklaagde in zijn conclusie overigens ter sprake had kunnen brengen, aangezien hij
over het strafdossier beschikte om zijn verdediging voor te bereiden, wijzigt de
rechter ·de omschrijving van de feiten niet en miskent hij het recht van verdediging
van de beklaagde niet.
437
16 februari 2000
29. - Strafzaken - Strafvordering - Artikel 78 Sv. - Niet goedgekeurde
doorhalingen - Toepassingsgebied.

-301Krachtens art. 78 Sv., dat van toepassing is op alle authentieke akten van de
strafrechtspleging, wordt een niet regelmatig goedgekeurde doorhaling als niet
bestaande aangezien.
16 februari 2000
451
30. - Strafzaken - Strafuordering - Redelijke termijn - Overschrijding Gevolg.
De rechter die regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, kan
o.m. een bij wet bepaalde straf uitspreken, die hij evenwel op een reele en duidelijke
wijze vermindert t.a.v. de straf die hij zou hebben opgelegd als hij de overdreven duur
van de rechtspleging niet had vastgesteld, of een straf uitspreken die lichter is dan
de bij wet bepaalde minimumstraf, of de beklaagde alleen maar schuldig verklaren.
(Art. 6.1 E.V.R.M.)
22 maart 2000
641
31. - Strafzaken - Strafuordering - Onderzoek in strafzaken - Kamer van
inbeschuldigingstelling -Arrest - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet, hetzij over de regelmatigheid van de rechtspleging,
hetzij over een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die een invloed heeft op een
handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, hetzij over een grond van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering. (Art. 416, tweede lid, Sv.)
19 april 2000
821
32. - Strafzaken - Strafvordering- Vermelding van toegepaste wetsbepalingen
- Wetsbepalingen betreffende de rechtspleging.
Artikel 195 Sv. legt enkel op aan de strafrechter de vermelding van de toegepaste
wetsbepalingen betreffende het misdrijf en de straf en niet van de wetsbepalingen
betreffende de rechtspleging. (Art. 195 Sv.)
16 mei 2000
920
33. - Strafzaken - Strafuordering - Beslissing bij verstek gewezen - Voorwaarde.
Wanneer de beklaagde op de eerste zitting werd ondervraagd en het openbaar
ministerie in zijn aanwezigheid heeft gevorderd, maar niet blijkt dat hij op die
zitting, en evenmin op de latere zitting waarnaar de zaak op zijn verzoek werd
verdaagd teneinde hem toe te laten een raadsman te raadplegen maar waarop hij
niet is verschenen en waarop de zaak in beraad werd genomen, in de gelegenheid
werd gesteld ten gronde verweer te voeren over de hem ten laste gelegde feiten, wordt
de beslissing bij verstek gewezen.
1083
13 juni 2000
34. - Strafzaken - Strafvordering - Kwalificatie door de rechter aan zijn
beslissing gegeven - Beoordeling door het Hof van Cassatie.
Het Hofbeslist, op grond van de stukken van de rechtspleging waarop het vermag
acht te slaan, dat een beslissing bij verstek gewezen werd, niettegenstaande die
beslissing zelf vermeldt dat ze op tegenspraak werd gewezen.
1083
13 juni 2000
35. - Strafzaken - Strafvordering - Beschikking van de raadkamer- Authentieke vermeldingen - Bewijs tot betichting van valsheid.
De vermelding dat de verdachte op de terechtzitting is verhoord, is een authentieke
vermelding die bewijs oplevert tot zij van valsheid wordt beticht.
1164
21 juni 2000
36. - Strafzaken - Strafvordering - Rechtspleging in hoger beroep - Vereiste
eenstemmigheid - Vaststelling door de appidrechter.
De beslissing in hoger beroep waarbij de beklaagde wordt veroordeeld nadat in
eerste aanleg de strafvordering niet ontvankelijk werd verklaard, mag niet volstaan
met de enkele vermelding van art. 211bis Sv., maar moet vaststellen dat ze met
eenparige stemmen is gewezen. (Art. 211bis Sv.)
27 juni 2000
1208
37. - Strafzaken - Strafuordering- Vertegenwoordiging- Verdachte- Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis.

-302Art. 185, § 2, Sv. heeft alleen betrekking op de vertegenwoordiging van de
beklaagde - een natuurlijke persoon - voor de correctionele rechtbank en voor het
hof van beroep, en is niet van toepassing op de verdachte voor de onderzoeksgerechten, die over de voorlopige hechtenis uitspraak moeten doen.
8 augustus 2000
1276
38. - Strafzaken - Strafvordering - Correctionele rechter of politierechter Behandeling van de zaak - Orde van de debatten - Beklaagde - Mogelijkheid voor
de beklaagde om het laatste aan het woord te komen - Voorwaarde.
De correctionele rechter of de politierechter moet de beklaagde alleen als laatste
aan het woord laten, als deze dat heeft gevraagd. (Artt. 153, 190 en 210 Sv.)
11 oktober 2000
1556
39. - Strafzaken- Strafvordering- Correctionalisering- Verzachtende omstandigheden - Geen gerechtelijk verleden - Vaststelling - Vonnisgerecht - Cassatiemiddel - Vroegere veroordelingen - Feitelijk gegeven - Ontvankelijkheid Bevoegdheid van het Hof.
Het middel is niet ontvankelijk, als het opkomt tegen de bevoegdheid van het hof
van beroep waarbij een gecorrectionaliseerde misdaad aanhangig is gemaakt, op
grond van het bestaan van vroegere veroordelingen in hoofde van de beklaagde,
terwijl het bestreden arrest, net als de beschikking tot verwijzing van de raadkamer,
vaststelt dat die beklaagde geen gerechtelijk verleden heeft, aangezien het onderzoek
van dat middel een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof van
Cassatie niet bevoegd is.
11 oktober 2000
1561
40. - Strafzaken- Strafvordering- Hof van beroep- Arrest- Proces-verbaal
van de terechtzitting - Niet ondertekend door de voorzitter - Gevolg.
Hoewel het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het hof van beroep zijn
arrest heeft gewezen, niet door de voorzitter of de griffier is ondertekend, is het arrest
niet nietig wanneer het alle vereiste vaststellingen bevat om de regelmatigheid van
de rechtspleging te bewijzen. (Art. 10 wet 1 mei 1849; art. 780 Ger.W.)
8 november 2000
1744
41. - Strafzaken- Strafvordering- Sluiting van de de batten- Nieuw stukNeerlegging - Heropening van de debatten - Verplichting van de rechter Voorwaarde.
De rechter is niet verplicht een heropening van de de batten te bevelen wanneer na
sluiting ervan een stuk wordt neergelegd dat niet van aard is om een invl~f')d uit te
oefenen op zijn oordeel, en het recht van verdediging wordt hierdoor niet miskend.
(Artt. 190 en 211 Sv.)
5 december 2000
1920
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

42. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Niet-ontvankelijkheid- Geen
grand tot heropening van het debat.
Wanneer, in strafzaken, de rechter zowel over de burgerlijke rechtsvordering als
over de strafvordering uitspraak doet, hoeft hij niet de heropening van het debat te
bevelen alvorens zich ambtshalve onbevoegd te verklaren om van de burgerlijke
rechtsvordering kennis te nemen. (Art. 77 4, tweede lid, Ger.W.)
277
2 februari 2000
ALLERLEI

43. - Strafzaken - Allerlei - Onderzoek ter terechtzitting- Gesloten deuren Vereiste vermeldingen.
Uit de vermeldingen van de processen-verbaal van de terechtzittingen of van de
veroordelende beslissing moet zonder tegenstrijdigheid blijken dat de rechtbank,
gelast met vervolgingen gegrond op de artikelen 372 tot 378 van het Strafwetboek, de
sluiting der deuren heeft bevolen met het oog op de bescherming van de persoonlijke
levensfeer en op verzoek van een van de partijen of van het slachtoffer.
124
18 januari 2000

-30344. - Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van de terechtzitting - Niet
goedgekeurde doorhalingen - Gevolgen - Regelmatigheid van de rechtspleging Voorwaarden.
Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting niet goedgekeurde doorhalingen
bevat, moet het met de geschrapte woorden worden gelezen; de beslissing is niet
nietig wanneer de zonder goedkeuring geschrapte woorden de regelmatigheid van de
rechtspleging niet aantasten.
16 februari 2000
451

BELASTINGZAKEN
45. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Eindvonnis - Begrip - Algemene bekendheid - Onderzoek in strafzaken - Regel volgens welke de strafvervolging de burgerlijke zaak schorst- Hof van beroep -Arrest - Eindbeslissing.
Wanneer het hof van beroep in een zaak van inkomstenbelastingen beslist dat het
wegens de algemene bekendheid van het feit dat een strafrechterlijk onderzoek is
ingesteld naar valsheden die begaan zijn naar aanleiding van het sluiten van
overeenkomsten, de uitspraak dient te verdagen en de toezending van het dossier
aan de bevoegde procureur-generaal dient te bevelen, opdat laatstgenoemde zou
handelen als naar recht, oefent het door die beslissing zijn rechtsmacht volledig uit
over de vraag betreffende de toepassing van de regel volgens welke de strafVervolging
de burgerlijke zaak schorst en is die beslissing dus geen eindbeslissing. (Artt. 2 en 19
Ger.W.)
31 januari 2000
261
46. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van
beroep - Handtekening - Naamloze vennootschappen - Vertegenwoordiging Bevoegd persoon.
Inzake inkomstenbelastingen wordt de voorziening voor het hof van beroep
ingesteld bij wege van een verzoekschrift dat in persoonlijke naam of door een
advocaat is opgemaakt; wanneer het om een naamloze vennootschap gaat, moet het
in persoonlijke naam opgemaakte verzoekschrift, om aan die vereisten te beantwoorden, naar gelang van het geval ondertekend worden door een of meer personen
waaraan het dagelijks bestuur is opgedragen, in zoverre kan worden aangenomen
dat het geschil onder dat bestuur ressorteert. (Art. 378, eerste lid, W.I.B. [1992]; artt.
54, tweede en vierde lid, en 63 Vennootschappenwet.)
1529
9 oktober 2000
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AANHOUDING
1. - Aanhouding - Met uitzondering van een op heterdaad ontdekte misdaad of
wanbedrijf- Proces-verbaal - Vermeldingen - Verzuim - Gevolg.
Uit het feit aileen dat een door de rijkswacht opgemaakt proces-verbaal van
aanhouding geen melding maakt van het juiste uur van de effectieve vrijheidsbeneming en van de kennisgeving aan de betrokkene van de beslissing tot aanhouding,
volgt niet dat het daaropvolgende, overeenkomstig de wettelijke bepalingen uitgevaardigde aanhoudingsbevel door nietigheid zou zijn aangetast. (Art. 2, 4°, ben c,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
91
12 januari 2000
2. - Aanhouding - Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter - Bevel tot
medebrenging - Begrip.
Een verdachte is niet ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van art.
3 Wet Voorlopige Hechtenis wanneer hij zich in een ander gerechtelijk arrondissement bevindt alwaar hij in opdracht van die onderzoeksrechter wordt vastgehouden
op grond van art. 2, 6°, Wet Voorlopige Hechtenis. (Artt. 2 en 3 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
12 december 2000
1965

BEVEL TOT MEDEBRENGING
3. - Bevel tot medebrenging - Aanhouding- Begrip - Artikel 7, eerste lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.
De aanhouding in artikel 7 Wet Voorlopige Hechtenis is de vrijheidsbeneming met
het oog op de uitvoering van het bevel tot medebrenging en niet de aanhouding voor
een ander doeleinde.
1275
8 augustus 2000
4. - Bevel tot medebrenging- Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechterGeldigheid - Verdachte ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter - Begrip.
Een verdachte is niet ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van art.
3 Wet Voorlopige Hechtenis wanneer hij zich in een ander gerechtelijk arrondissement bevindt alwaar hij in opdracht van die onderzoeksrechter wordt vastgehouden
op grond van art. 2, 6°, Wet Voorlopige Hechtenis. (Artt. 2 en 3 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
12 december 2000
1965

BEVEL TOT AANHOUDING
5. - Bevel tot aanhouding - Geen oorspronkelijk proces-verbaal - Gevolg.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter die het aanhoudingsbevel uitvaardigt om, binnen de termijn van vierentwintig uur waarbinnen dat
bevel aan de verdachte moet worden betekend, in het bezit te zijn van het
oorspronkelijk proces-verbaal van de zaak die bij hem aanhangig is gemaakt. (Artt.
16 en 18 Wet Voorlopige Hechtenis.)
594
15 maart 2000
6. - Bevel tot aanhouding - Controle van de regelmatigheid.
Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel enkel worden betwist, wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging
van het bevel tot aanhouding, en niet wanneer de raadkamer van maand tot maand
uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis; ook niet voor de Kamer van
inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1 en 235bis Sv. (Artt.
21, § 4, en 22, eerste en vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 april 2000
777
7. - Bevel tot aanhouding- Motivering- Omschrijving van de feiten.
Hoewel het aanhoudingsbevel de opgave moet bevatten van het feit waarvoor het
is uitgevaardigd, is de onderzoeksrechter, in de regel, niet gehouden om in het

-305aanhoudingsbevel melding te maken van de plaats en datum van de feiten, of van de
wijze waarop zij zijn gepleegd. (Art. 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
12 april 2000
789
8. - Bevel tot aanhouding - Betekening - Directeur van de strafinrichting Vervanger- Wettigheid.
De betekening van het aanhoudingsbevel aan de verdachte binnen vierentwintig
uur, te rekenen van zijn effectieve vrijheidsbeneming, kan gedaan worden door een
persoon die bevoegd is om de directeur te vervangen van de strafinrichting waar de
verdachte opgesloten werd. (Art. 18, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
13 december 2000
1982
9. - Bevel tot aanhouding - Betekening - Bewijs - Vergeten of onjuiste
vermeldingen.
Het aanhoudingsbevel moet, in de regel, weliswaar de vermeldingen bevatten aan
de hand waarvan de regelmatigheid van zijn betekening kan worden nagegaan, maar
geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksgerechten om, in geval van
vergeten of onjuiste vermeldingen, het bestaan of de regelmatigheid van de betekening op een andere wijze te bewijzen. (Art. 18, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
1982
13 december 2000
10. - Bevel tot aanhouding -Afschrift van de processen-verbaal van verhoor van
de verdachte - Afgifte aan de verdachte - Verzuim - Gevolg.
De verplichting om aan de verdachte een afschrift van de processen-verbaal van
zijn verhoren af te geven, zodra hem een aanhoudingsbevel is betekend, is bedoeld
om de verdachte toe te laten zijn verdediging beter voor te bereiden, zijn advocaat in
te lichten en een eventueel debat op tegenspraak v66r zijn eerste verschijning voor de
raadkamer mogelijk te maken; dat vormvereiste is niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid, daar de straf op de niet-naleving ervan afhangt van de mate waarin het
recht van verdediging daadwerkelijk kon worden uitgeoefend. (Art. 18, § 2, Wet
Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
1982
13 december 2000

BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK
11. - Bevel tot aanhouding bij verstek - Tenuitvoerlegging - Voorwaarde.
Een bevel tot aanhouding bij verstek wordt uitgevoerd wanneer degene t.a.v. wie
het is uitgevaardigd, in Belgie is aangehouden of aan de Belgische overheden is
uitgeleverd, en wanneer voormeld bevel hem is betekend binnen de vierentwintig
uren te rekenen, naar gelang van het geval, van zijn vrijheidsbeneming of van zijn
aankomst op Belgisch grondgebied. (Art. 34, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
1506
4 oktober 2000
12. - Bevel tot aanhouding bij verstek - Aanhouding in het buitenland - Geen
tenuitvoerlegging in Belgie - Voorlopige invrijheidstelling - Bevoegdheid.
Wanneer het door een Belgische onderzoeksrechter bij verstek uitgevaardigd bevel
tot aanhouding niet in Belgie is uitgevoerd, zijn de Belgische rechtscolleges niet
bevoegd om de invrijheidstelling van de beklaagde te bevelen die in het buitenland op
grond van een beslissing van de gerechtelijke overheden van dat land wordt
gedetineerd, in antwoord op een verzoek om uitlevering dat door de Belgische Staat
t.g.v. het voormelde bevel tot aanhouding bij verstek is gedaan. (Art. 34, § 3, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
1506
4 oktober 2000

HANDHAVING
Handhaving- Onderzoeksgerechten- Verdachte - Inzage van het dossier
- Voorwaarden.
Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de verdachte die hierom verzoekt, het recht heeft
om, v66r de opening van het debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de
desbetreffende stukken van het dossier. (Art. 5.4 E.V.R.M.; art. 30 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
5 januari 2000
22
13. -

-30614. - Handhaving- Motivering - Wettigheid.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat de handhaving van de
voorlopige hechtenis van de verdachte beveelt, is niet naar recht verantwoord,
wanneer het de omstandigheden niet vermeldt die eigen zijn aan de persoonlijkheid
van de verdachte en die de handhaving van die hechtenis voor de openbare veiligheid
volstrekt noodzakelijk maken. (Artt. 16, § 5, 22, § 6, en 30, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
96
12 januari 2000
15. - Handhaving- Motivering.
Wanneer het onderzoeksgerecht vaststelt dat er een reeel gevaar bestaat dat de
verdachte bij vrijlating zou overgaan tot het plegen van soortgelijke eigendomsdelicten, spreekt het zich aldus niet uit over de schuld of onschuld van de verdachte,
maar betrekt het enkel feitelijke gegevens in zijn oordeel dat het voor de openbare
veiligheid volstrekt noodzakelijk is de voorlopige hechtenis te handhaven. (Wet
Voorlopige Hechtenis, artt. 16, § 1, en 21, § 4.)
134
18 januari 2000
16. - Handhaving - Onderzoeksgerechten - Motivering - Gronden van vroegere beslissingen - Automatisme.
De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, kunnen de
gronden overnemen van een of meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen,
wanneer zij vaststellen dat die gronden op het ogenblik van hun uitspraak nog steeds
bestaan, voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt. (Artt. 16, § 1, 22, vijfde lid,
en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
220
26 januari 2000
17. - Handhaving- Voorwaarden- Verdachte gedetineerd om een andere reden
- Gevolg.
Uit de omstandigheid aileen dat een voorlopig gehechte verdachte tevens gedetineerd wordt om een andere reden, kan niet worden afgeleid dat de voorlopige
hechtenis niet voldoet aan de bij art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis opgesomde
voorwaarden. (Art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
220
26 januari 2000
18. - Handhaving- Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling- Cassatieberoep - Termijn van 24 uren - Begin.
De bij art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn van vierentwintig
uren om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
tot handhaving van de voorlopige hechtenis begint te lopen vanaf de dag waarop de
bestreden beslissing aan de verdachte wordt betekend. (Art. 31, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
638
21 maart 2000
19. - Handhaving- Wet Voorlopige Hechtenis 1990- Eigen regelen tot controle
van regelmatigheid van procedure - Gevolg t.o.v. procedure van zuivering van
nietigheden.
lnzake voorlopige hechtenis bepaalt de wet eigen regelen tot controle van de
regelmatigheid van de procedure, onafhankelijk van andere rechtsplegingen zoals
een procedure van zuivering van nietigheden.
16 mei 2000
922
20. - Handhaving- Betwisting van regelmatigheid van bevel tot aanhoudingTijdstip - Ontvankelijkheid.
Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan de regelmatigheid van het bevel tot
aanhouding enkel worden betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige
hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen de termijn van vijf dagen te rekenen van
de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding en niet wanneer het onderzoeksgerecht van maand tot maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis.
(Artt. 21, § 4, 22, eerste en vijfde lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
16 mei 2000
922
21. - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Vorige verschijning
- Hernomen conclusie - Verplichting om te antwoorden - Gevolg.

--------L..____----~===

-307De kamer van inbeschuldigingstelling die beslist tot handhaving van de voorlopige
hechtenis is niet verplicht te antwoorden op de door de verdachte hernomen
conclusies bij vorige verschijningen inzake voorlopige hechtenis die tot eerdere over
de zaak gewezen arresten hebben geleid. (Art. 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 juli 2000
1267

22. - Handhaving - Terechtzitting - Aanwezigheid van de verdachte - Vertegenwoordiging - Advocaat - Voorwaarde.
De onderzoeksgerechten moeten in aanwezigheid van de verdachte over de
voorlopige hechtenis uitspraak doen en deze kan aileen door een advocaat vertegenwoordigd worden als hij in de onmogelijkheid verkeert op de terechtzitting te
verschijnen. (Artt. 23, 2°, 30, § 3, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis.)
8 augustus 2000
1276
23. - Handhaving - Verdachte die niet wenst te verschijnen - Advocaat Vertegenwoordiging niet toegelaten - Verantwoording.
Het hofvan beroep miskent het recht van verdediging niet, wanneer het beslist dat
de raadsman van de verdachte hem tijdens de behandeling van de zaak niet mag
vertegenwoordigen, na te hebben vastgesteld dat eiser een verklaring heeft ondertekend waarin bevestigd wordt dat hij niet voor de raadkamer wenste te verschijnen,
zonder aan te geven waarom hij weigerde te verschijnen, dat de raadsman van eiser
gevraagd heeft hem te vertegenwoordigen en tegelijkertijd opgemerkt heeft dat hij
niet kon verantwoorden waarom de verdachte niet wenste te verschijnen, dat het
O.M. erop gewezen heeft dat bijzondere maatregelen waren genomen om de beveiligde overbrenging van de verdachte te verzekeren en dat de raadsman van de
verdachte geweigerd heeft het voorstel van het hof van beroep te aanvaarden om de
zaak naar de eerstvolgende, passende terechtzitting te verdagen teneinde de verdachte toe te laten met alle waarborgen voor zijn veiligheid te verschijnen, wanneer
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser in de
onmogelijkheid verkeerde om op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, noch dat hij de mogelijkheid heeft benut om zelf of door
tussenkomst van zijn raadsman op regelmatige wijze te verzoeken de behandeling
van de zaak uit te stellen.
1276
8 augustus 2000

24. - Handhaving- Aanwijzingen van schuld- &gelrnatigheid van bewijsuerkrijging
- Betwisting - Taak van het onderzoeksgerecht - Prima facie onderzoek.
Het onderzoeksgerecht dat beslist over de voorlopige hechtenis moet a.m. nagaan
of op het ogenblik van zijn uitspraak er ten laste van de aangehoudene nag steeds
aanwijzingen van schuld bestaan; wanneer die aanwijzingen van schuld worden
afgeleid uit een bewijsverkrijging waarvan de regelmatigheid wordt betwist, is het
onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de regelmatigheid van de bewijsverkrijging. (Artt. 21, § 5, 22, 23, 4°, en 30, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
24 oktober 2000
1646
25. - Handhaving- Verwijzing naar de correctionele rechtbank -Afzonderlijke
beschikking tot handhaving - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de
verwijzingsbeschikking - Gevolg.
Door de vernietiging van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer heeft de op
dezelfde datum, in art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde, gewezen
afzonderlijke beschikking waarbij de voorlopige hechtenis gehandhaafd werd, geen
bestaansreden meer. (Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
14 november 2000
1795

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
26. - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek - Verwerping - Hoger beroep Bericht aan de raadsman van de verdachte - Verzuim - Gevolg.
Wanneer een verdachte hager beroep instelt tegen het vonnis van de correctionele
rechtbank dat zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt en de griffier
verzuimt hiervan aan de raadsman van de verdachte bericht te geven, leidt dat

-308verzuim aileen tot nietigheid van de procedure, als daardoor het recht van verdediging is miskend; het recht van verdediging wordt niet miskend, wanneer de
verdachte is verschenen en zijn verweermiddelen heeft kunnen aanvoeren, zonder
dat hij verzocht heeft om de zaak te verdagen met het oog op de vrijwaring van zijn
recht van verdediging, nl. met het oog op de bijstand van een raadsman. (Art. 30,
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
93
12 januari 2000
27. - Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek - Verwerping - Hoger beroep Arrest - Termijn.
Wanneer een gedetineerde hager beroep instelt tegen een beschikking die zijn
verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpt, begint de termijn van
vijftien dagen, waarbinnen de app€llrechters uitspraak moeten doen, de dag na het
indienen van de akte van beroep te lopen. (Art. 30, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis; art.
52 Ger.W.)
12 januari 2000
93
28. - Voorlopige invrijheidstelling - Hof van beroep - Samenstelling van het
rechtscollege- Magistraat die van een vordering tot wraking heeft kennisgenomen Onpartijdige rechterlijke instantie - Gevolg.
Uit de omstandigheid aileen dat een raadsheer bij het hof van beroep uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een beklaagde, die een
verzoek tot invrijheidstelling bij de correctionele rechtbank heeft ingediend, nadat
voornoemde magistraat kennisgenomen heeft van een door die beklaagde tegen de
leden van de voormelde rechtbank ingestelde vordering tot wraking, kan geen
schending van art. 5.4 E.VR.M. worden afgeleid, evenmin als een miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel dat eenieder het recht verleent om door een onpartijdige
rechterlijke instantie te worden berecht. (Art. 5.4 E.VR.M.; algemeen rechtsbeginsel
dat eenieder het recht verleent om door een onpartijdige rechterlijke instantie te
worden berecht.)
19 januari 2000
146
29. - Voorlopige invrijheidstelling- Artikel 6.1 E. VR.M. - Artikell4.1 I. VB. P.R.
- Toepassing.
De artt. 6.1 E.VR.M. en 14.1 I.V:B.P.R. zijn niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. (Art.
6.1 E.VR.M.; art. 14.1 I.VB.P.R.)
447
16 februari 2000
30. - Voorlopige invrijheidstelling- Ernstige aanwijzingen van schuld- Onderzoek.
Wanneer de appelrechters uitspraak doen over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, gaan zij na of er ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan met
betrekking tot de feiten op grand waarvan de voorlopige hechtenis, tijdens de
regeling van de rechtspleging, is bevolen, en of die in de beschikking tot verwijzing
omschreven feiten voldoende grand opleverden voor een afzonderlijke beschikking,
die geldt als een nieuwe titel van hechtenis. (Art. 27, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
16 februari 2000
44 7
31. - Voorlopige invrijheidstelling- Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling
door de rechter.
Art. 5.3 E.VR.M. wil de verplichting opleggen de verdachte in vrijheid te steilen
vanaf het tijdstip waarop de handhaving van de voorlopige 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.VR.M.; art. 27, § 3, Wet Voorlopige hechtenis.)
16 februari 2000
44 7
32. - Voorlopige invrijheidstelling- Bevel tot aanhouding bij verstek- Aanhou·
ding in het buitenland - Geen tenuitvoerlegging in Belgie - Bevoegdheid.
Wanneer het door een Belgische onderzoeksrechter bij verstek uitgevaardigd bevel
tot aanhouding niet in Belgie is uitgevoerd, zijn de Belgische rechtscoileges niet
bevoegd om de invrijheidstelling van de beklaagde te bevelen die in het buitenland op
grand van een beslissing van de gerechtelijke overheden van dat land wordt
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-309gedetineerd, in antwoord op een verzoek om uitlevering dat door de Belgische Staat
t.g.v. het voormelde bevel tot aanhouding bij verstek is gedaan. (Art. 34, § 3, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
1506
4 oktober 2000

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
33. - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Beslissing van de correctionele
rechtbank - Betekening - Voorwaarden.
Het bepaalde in art. 18, § 1, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, volgens hetwelk
de verdachte, bij ontstentenis van regelmatige betekening binnen de wettelijke
termijn, in vrijheid wordt gesteld, heeft betrekking op de betekening van het
aanhoudingsbevel en niet op de betekening van een beslissing van de correctionele
rechtbank, die, bij de uitspraak over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, de
invrijheidstelling van verzoeker beveelt, mits deze bepaalde voorwaarden naleeft en
een borgsom stort, ook al moet die betekening, met toepassing van art. 30, § 2, van
de voormelde wet, binnen de vierentwintig uren en in de bij art. 18 voorgeschreven
vormen geschieden. (Artt. 18 en 30, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
19 januari 2000
146
34. - Invrijheidstelling onder voorwaarden- Borgstelling- Verbeurdverklaring
van de borgsom.
De borgstelling is van civielrechtelijke aard en de verbeurdverklaring van de
borgsom is geen straf. Doet daaraan geen afbreuk de omstandigheid dat door de
betaling van de gevorderde borgsom een verdachte in vrijheid wordt gelaten. (Art. 35
Wet Voorlopige Hechtenis.)
658
28 maart 2000

INZAGE VAN HET DOSSIER
35. - Inzage van het dossier- Handhaving van de voorlopige hechtenis- Kamer
van inbeschuldigingstelling - Ingevolge een eerdere zuivering van de procedure uit
het dossier verwijderde nietigverklaarde stukken - Gevolg.
De stukken die met toepassing van artikel 30, § 2, vierde lid, Wet Voorlopige
Hechtenis aan de kamer van inbeschuldigingstelling moeten worden overgemaakt,
kunnen niet de stukken zijn, welke ingevolge en vroeger arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling in dezelfde zaak, met toepassing van artikel 235bis, § 6,
Wetboek van Strafvordering werden nietig verklaard en als gevolg daarvan uit het
dossier werden verwijderd. (Art. 235bis, § 6, Sv.; 30, § 2, vierde lid, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
19 december 2000
2039
36. - Inzage van het dossier- Handhaving van de voorlopige hechtenis- Kamer
van inbeschuldigingstelling - Ingevolge een eerdere zuivering van de procedure uit
het dossier verwijderde nietigverklaarde stukken - Geen inzage - Rechten van de
mens - Verzoenbaarheid.
De artikelen 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M. houden niet in dat de rechter die
kennis neemt van de voorziening van iemand die door arrestatie of gevangenhouding
van zijn vrijheid is beroofd, aan deze, krachtens een internrechtelijke bepaling, geen
inzage kan ontzeggen van nietigverklaarde stukken die tegen hem niet zullen
worden gebruikt. (Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M.; 30, § 2, vierde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
2039
19 december 2000

HOGER BEROEP
37. - Hoger beroep- Invrijheidstelling onder voorwaarden- Beslissing van de
correctionele rechtbank - Betekening - Gevolg.
Art. 30, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis legt geen enkele nietigheid of sanctie op,
wanneer de beslissing niet geschiedt binnen de vierentwintig uren, d.i. de termijn

-310waarbinnen dit vormvereiste moet zijn volbracht, aangezien de betekening alleen
ertoe strekt de termijn van hoger beroep te doen ingaan. (Art. 30, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
146
19 januari 2000
38. - Hoger beroep - Termijn waarbinnen het hof van beroep uitspraak moet
doen - Berekening - Uitstel op verzoek van de verdachte of van zijn raadsman Gevolg.
De in art. 30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde termijn van
vijftien dagen, waarbinnen het hof van beroep uitspraak moet doen en die geschorst
wordt tijdens de duur van het op verzoek van de verdachte of van zijn raadsman
toegekende uitstel, wordt gerekend van middernacht tot middernacht, vanaf de dag
na die van de verklaring van hoger beroep, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de
zondag en de wettelijke feestdagen, ongeacht het uur waarop het hoger beroep is
ingesteld en waarop het arrest is gewezen. (Art. 52, eerste lid, Ger.W.; art. 30, § 3,
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
44 7
16 februari 2000
39. - Hoger beroep - Inzage van het dossier.
Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing op de appelprocedure
inzake voorlopige hechtenis. (Artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
16 februari 2000
44 7
40. - Hoger beroep - Handhaving van de voorlopige hechtenis - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Bericht nopens de terechtzitting aan verdachte - Inzage
van dossier door verdachte - Vereiste.
De Wet Voorlopige Hechtenis, het E.V.R.M. en het recht van verdediging vereisen,
noch dat de verdachte persoonlijk bericht wordt gegeven van de plaats, dag en uur
van de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling waarop het hoger
beroep tegen de beschikking van de raadkamer die de voorlopige hechtenis handhaaft, zal worden behandeld, noch dat hij het dossier dat hij reeds kon inzien ter
gelegenheid van de rechtspleging voor de raadkamer, opnieuw kan inzien, tenzij
nadien nieuwe stukken bij het dossier zijn gevoegd. (Art. 5.4 E.V.R.M.; art. 30, § 2,
laatste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
27juni2000
1212

CASSATIEBEROEP
Cassatieberoep - Verwijzing - Handhaving van de hechtenis bij de
verwijzing - Gelijktijdig cassatieberoep - Uitspraak bij eenzelfde arrest.
Omwille van de intrinsieke band tussen de procedures, enerzijds, van verwijzing
en, anderzijds, van handhaving van de hechtenis bij de verwijzing, is het Hof, bij een
gelijktijdig cassatieberoep gehouden over de zaak bij eenzelfde arrest uitspraak te
doen en dit binnen de termijn bepaald in artikel 31, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.
(Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
673
28 maart 2000
41. -

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
42. - Onmiddellijke aanhouding - Cassatie - Vernietiging
De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding wordt
bevolen.
372
9 februari 2000

43. - Onmiddellijke aanhouding - Geen uitvoering - Verzoek van niet gehechte
beklaagde tot voorlopige invrijheidstelling - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, wanneer de eiser,
tegen wie een bevel tot onmiddellijke aanhouding was uitgevaardigd, niet aangehouden is. (Art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis.)
824
25 april 2000

-31144. - Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend vonnis - Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep tegen het veroordelend vonnis - Cassatieberoep
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid.
Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke
veroordeling, is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, doch
vormt daarmee een geheel; wanneer het veroordelend vonnis niet definitiefis, is het
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding voorbarig, dus niet
ontvankelijk.
25 april 2000
824
45. - Onmiddellijke aanhouding - Straf- Vernietiging - Gevolg.
De vernietiging van de beslissing waarbij eiser straf wordt opgelegd, heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding
wordt bevolen, zodat het onderdeel dat enkel verband houdt met de bevolen
onmiddellijke aanhouding, ingevolge de uit te spreken vernietiging van de beslissing
waarbij eiser strafwordt opgelegd, geen bestaansreden meer heeft. (Art. 33, § 2, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
827
2 mei 2000
46. - Onmiddellijke aanhouding - Voorwaarden - Gedeeltelijk uitstel.
Wanneer het gedeelte van de gevangenisstraf dat de veroordeelde moet ondergaan,
eenjaar bedraagt ofte hoven gaat, staat de toekenningvan een uitstel voor een ander
gedeelte van die straf de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelde niet in de
weg. (Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
1442
27 september 2000

DOUANE EN ACCIJNZEN
47. - Douane en accijnzen - Voorlopige invrijheidstelling- Voorziening door
Bestuur van Financien - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep door het Bestuur van Financien tegen een beslissing van
voorlopige invrijheidstelling inzake douane en accijnzen is niet ontvankelijk. (Art.
113 Sv.)
25 januari 2000
216

ALLERLEI
48. - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Verdachte - Vertegenwoordiging.
Art. 185, § 2, Sv. heeft aileen betrekking op de vertegenwoordiging van de
beklaagde - een natuurlijke persoon - voor de correctionele rechtbank en voor het
hof van beroep, en is niet van toepassing op de verdachte voor de onderzoeksgerechten, die over de voorlopige hechtenis uitspraak moeten doen.
1276
8 augustus 2000

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
ALGEMEEN VOORRECHT
BIJZONDER VOORRECHT
HYPOTHEKEN

ALGEMEEN VOORRECHT
1. - Algemeen voorrecht - Voorrecht van roerende goederen - Sluitingsfonds Werknemers - Samenloop - Rangorde - Evenredigheid van vordering.
In geval van samenloop van het voorrecht van het sluitingsfonds voor zijn
schuldvorderingen gegrond op artikel 8, eerste lid, wet 30 juni 1967 met het
voorrecht van de werknemer voor de hem door zijn werkgever verschuldigde lonen en
vergoedingen, moet de evenredigheidsregel op hun respectievelijke schuldvorderingen worden toegepast. (Artt. 14 en 19, eerste lid, 3bis, Hypotheekwet zoals gewijzigd
bij art. 96, Herstelwet 22 jan. 1985; Art. 8, eerste lid, wet 30 juni 1967.)
17 april 2000
801
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BIJZONDER VOORRECHT
2. - Bijzonder voorrecht - Onderaannemer - Werken uitgevoerd in opdracht
van het Wegenfonds - Voorrecht van de onderaannemer- Werken voor rekening van
de Staat.
Uit de bepalingen van art. 2, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet van g aug.
1g55 betreffende het Wegenfonds, volgt dat de aldaar bedoelde werken aan autosnelwegen en rijkswegen die in opdracht van het Wegenfonds worden uitgevoerd, voor
rekening van de Staat worden uitgevoerd, zodat de onderaannemer die werken
uitvoert in opdracht van het Wegenfonds zich kan beroepen op het voorrecht,
toegekend bij de wet van 3 jan. 1g53 betreffende de cessies en inpandgevingen van
schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen. (Art.
2 wet 3 jan. 1g58.)
533
g maart 2000
3. - Bijzonder voorrecht - Voorrecht op bepaalde roerende goederen - Ongeval
- Slachtoffer - Voorrecht - Omvang.
Het in art. 20, go, Hypotheekwet overgenomen art. 1 wet 24 mei 1g37 kent aan het
slachtoffer van het ongeval dat door de schuld van de verzekerde is veroorzaakt het
recht toe om van de verzekeraar op het bedrag dat deze aan de verzekerde
verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvordering op de verzekerde te
vorderen, binnen de perken zowel van de door de verzekerde opgelopen aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaronder de verzekeringsovereenkomst aan de
verzekeraar de verplichting oplegt de aansprakelijkheid van de verzekerde te
dekken. (Art. 1 wet 24 mei 1g37; art. 20, go, Hypotheekwet.)
28 september 2000
1443

HYPOTHEKEN
4. - Hypotheken- Wettelijke hypotheek - Inkomstenbelastingen - Voorrechten
van de Schatkist - Gebrek aan inschrijving - Faillissement - Gevolg.
Is naar recht verantwoord het arrest dat oordeelt dat de schatkist, die voor het
faillissement zijn hypotheek had kunnen inschrijven maar die kans liet liggen, geen
hypothecaire schuldeiser was en geen rechten als separatist kon laten gelden. (Artt.
425-426 W.I.B. 1gg2.)
4 mei 2000
842
5. - Hypotheken- Toekomstige schuldvorderingen- Hypotheek van onbepaalde
duur - Werking van de wet in de tijd - Wet tot geldigverklaring van de hypotheek
voor alle bedragen - Voorwaarden.
Als er een hypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen die over een onbepaalde duur kunnen ontstaan of tot zekerheid van schuldvorderingen uit hoofde van een overeenkomst van onbepaalde duur, geldt art. 51bis,
§ 2, wet 4 aug. 1gg2, dat een recht op een eenzijdige opzegging doet ontstaan, voor de
overeenkomsten die v66r de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn gesloten, ook
al voorziet geen enkel beding in dat recht. (Art. 51bis, § 2, wet 4 aug. 1gg2; art. 10,
tweede lid, wet 13 april 1gg5.)
1ggg
14 december 2000

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
1. - Herroeping- Cassatieberoep - Termijn.
Het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen een beslissing tot herroeping
van de voorwaardelijke invrijheidstelling, moet binnen vijftien vrije dagen worden
ingesteld na de dag waarop hem de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ter kennis is gebracht bij aangetekende brief, of, indien de
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd, door afgifte van een afschrift van de
beslissing door de directeur van de strafinrichting. (Art. 373 Sv.; art. 10, § 5, eerste
lid, wet 5 maart 1gg3 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot
wijziging van de wet van g april 1g30 tot bescherming van de maatschappij tegen
abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1g64.)
go
12 januari 2000
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-3132. - Voorlopige aanhouding- Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Schorsing - Definitieve beslissing - Herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling- Termijn.
Wanneer een veroordeelde die voorwaardelijk vrij is, voorlopig aangehouden wordt
en de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling een schorsing heeft
gelast, wordt de termijn waarbinnen de commissie een definitieve beslissing moet
nemen gerekend vanaf de dag na die van de gebeurtenis welke hem kan doen ingaan,
d.i. de uitvoering van het bevel tot voorlopige aanhouding, en van de zoveelste tot de
dag v66r de zoveelste. (Artt. 52 en 54 Ger.W., 11 en 13 wet 18 maart 1998 tot
instelling van de commisie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
25 januari 2000
211
3. - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Toepassing van artikel 6 E. V.R.M.

Rechtspleging -

Art. 6 E.V.R.M. is niet toepasselijk op de rechtspleging voor de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 6 E.V.R.M.)
25 januari 2000
211

4. - Herroeping - Cassatieberoep - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en
vermeldingen - Cassatieberoep ingesteld bij brief.
Het bij brief ingestelde cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de
voorwaardelijke invrijheidstelling, is niet ontvankelijk. (Art. 417 Sv.)
9 februari 2000
374
5. - Herroeping - Beslissing van de commissie - Wettigheid - Motivering.
De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is
regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord, wanneer die commissie,
na het bestaan van een wettige grond tot herroeping te hebben vastgesteld, oordeelt
dat die maatregel moet worden genomen in het belang van de maatschappij, van de
getro:ffenen of van de maatschappelijke integratie van de veroordeelde. (Art. 10 wet
18 maart 1998.)
443
16 februari 2000

6. - Beslissing van de Commissie - Motivering - Toepasselijke wetgeving.
De wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is
niet van toepassing op de beslissingen van de commissies voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling. (Wet 29 juli 1991, wet 18 maart 1998.)
16 februari 2000
443
7. - Gezag van gewijsde- Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"- Toepassing.
De regel volgens welke een persoon geen tweede maal kan worden vervolgd wegens
feiten die zijn berecht door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, is aileen van
toepassing op de beslissingen van de strafrechter die uitspraak doet over de grond
van de vervolgingen, en niet op de beslissingen van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.
16 februari 2000
443
8. - Beslissing van de commissie - Ondertekening door de secretaris - Gevolg.
Uit de omstandigheid dat de secretaris van de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling een beslissing van die commissie ondertekend heeft overeenkomstig de hem bij wet opgelegde verplichting, kan niet worden afgeleid dat hij aan de
beraadslaging heeft deelgenomen. (Art. 4, § 4, wet 5 maart 1998; art. 6, tweede lid,
K.B. 10 feb. 1999.)
16 februari 2000
443
9. - Commissie - Inzage van het dossier- Cassatiemiddel- Nieuw middel Ontvankelijkheid.
Het middel dat voor de eerste maal voor het Hof wordt aangevoerd en waarin
betoogd wordt dat het dossier niet gedurende ten minste vier dagen v66r de
terechtzitting van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ter
beschikking van de veroordeelde en van zijn raadsman is gesteld, is nieuw en
derhalve niet ontvankelijk.
16 februari 2000
443

-31410. - Beslissing - Eenstemmigheid - Voorwaarden.
Art. 211bis Sv., dat van toepassing is op de appelgerechten, houdt geen verband
met de rechtspleging inzake voorwaardelijke invrijheidstelling; de beslissing tot
herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling wordt genomen met meerderheid van stemmen, aangezien eenparigheid van stemmen alleen vereist is voor
beslissingen die de invrijheidstelling onder de bij wet gestelde voorwaarden toekennen. (Art. 211bis Sv., art. 4, § 4, wet 5 maart 1998.)
443
16 februari 2000
11. - Advies van de minister van Justitie - Begrip.
Het artikel 3, § 5, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke
invrijheidstelling, dat bepaalt dat de minister van Justitie, binnen twee maanden na
de ontvangst van het voorstel van de directeur van de strafinrichting, dit voorstel
samen met zijn advies en het advies van het openbaar ministerie aan de bevoegde
commissie zendt, vereist niet dat de minister persoonlijk dit advies uitbrengt. Het
volstaat dat dit geschiedt door de daartoe bevoegde diensten van het Ministerie van
Justitie. (Art. 3, § 5, wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
526
7 maart 2000
12. - Verzoek tot invrijheidstelling- Artikel 6 E. V.R.M. - Artikel14 I. V.B.P.R.
- Toepasselijkheid.
De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak doende op een verzoek tot invrijheidstelling van de veroordeelde, heeft niet
het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het vaststellen van burgerlijke
of politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een beslissing op een
strafvervolging. De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. zijn niet toepasselijk op de
rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 4
wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling; art. 6
E.V.R.M.; art. 14 I.V.B.P.R.)
7 maart 2000
527
13. - Herroeping - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Beslissing - Cassatieberoep - Verklaring aan het secretariaat van de commissie.
Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling wordt ingesteld door een verklaring aan het secretariaat van de
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 417 Sv.) (lmpliciet.)
679
29 maart 2000
14. - Voorwaarden - Tegenaanwijzingen - Beoordeling door de commissie Draagwijdte.
De wet verbiedt om een veroordeelde in vrijheid te stellen die niet aan de vereiste
wettelijke voorwaarden voldoet, maar verplicht niet degene, die er wel aan voldoet,
in vrijheid te stellen, wanneer er, daarenboven, volgens de feitelijke beoordeling van
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, een grond bestaat om de
straf verder uit te voeren. (Art. 2 wet 5 maart 1998.)
714
5 april 2000
15. - Commissie - Rechten van de mens -E. V.R.M. - Artikel 6- Toepassing.
Art. 6 E.V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging inzake voorwaardelijke
invrijheidstelling.
714
5 april2000
16. - Voorstel - Verwerping- Recht van verdediging - Miskenning- Begrip.
Het recht van verdediging wordt niet miskend door de beslissing tot verwerping
van de voorwaardelijke invrijheidstelling, die gegrond is op de zwaarwichtigheid van
de feiten waarop de veroordeling is gestoeld, en op de sociale onrust die de
invrijheidstelling van de veroordeelde, gelet op het overblijvende gedeelte van de
straf, zou veroorzaken, aangezien die veroordeelde, tijdens een tegensprekelijk debat
voor de commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn middelen over het
geheel van de gegevens van het dossier vrij heeft kunnen aanvoeren. (Art. 6.3
E.V.R.M.)
5 april 2000
714
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-31517. - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Algemeen rechtsbeginsel - Onpartijdigheid van de rechter- Toepassing.
Hoewel de onpartijdigheid van de rechter een grondregel is van de rechtsbedeling
en door de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden
nageleefd, kan een miskenning van die regel niet worden afgeleid uit het feit alleen
dat de motivering van de beslissing de ongunstige gegevens vermeldt die, volgens de
in de wet opgesomde criteria, de invrijheidstelling van de veroordeelde beletten.
(Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter; art. 2, 3°,
wet 5 maart 1998).
1026
31 mei 2000
18. - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling- OnpartijdigheidAssessor - Wrakingsgrond - Rechter en deskundige - Begrip.
De omstandigheid dat een van de assessoren van de commissie als stagebeleider
heeft deelgenomen aan de beroepsopleiding van de psycholoog wiens verslag bij het
dossier is gevoegd, maar geen deel heeft gehad aan het opmaken van dat verslag,
kan, bij ontstentenis van cumul van de ambten van rechter en deskundige in dezelfde
zaak, geen wrakingsgrond opleveren, en volstaat op zich niet om de twijfels te
verantwoorden die de veroordeelde koestert omtrent de onpartijdigheid van de
commissie die geweigerd heeft hem voorwaardelijk in vrijheid te stellen.
1026
31 mei 2000
19. - Commissie - Beslissing - Motiveringsverplichting- Vormvereiste.
De bij art. 4, § 4, vierde lid, van de wet 5 maart 1998 voorgeschreven motiveringsverplichting is, net als die voorgeschreven bij art. 149 Gw., een vormvereiste. (Art.
149 Gw.; art. 4, § 4, vierde lid, wet 5 maart 1998.)
1095
14 juni 2000
20. - Commissie - Beslissing - Motivering - Tegenaanwijzingen.
Bij ontstentenis van conclusies omkleedt de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling haar beslissing regelmatig met redenen, wanneer zij melding
maakt van de tegenaanwijzingen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die
betrekking hebben op de mogelijkheid tot reclassering, de persoonlijkbeid van de
veroordeelde, het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten en zijn houding
tegenover de slachtoffers; zij hoeft niet te antwoorden op de verschillende, in het
dossier vervatte gunstige adviezen tot voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 2 wet
5 maart 1998.)
14 juni 2000
1095
21. - Commissie - Beslissing - Eenparigheid van stemmen - Voorwaarden.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet aileen met eenparigheid van stemmen uitspraak doen, wanneer zij een beslissing tot invrijheidstelling
neemt en uitsluitend in de twee, bij de wet bepaalde gevallen. (Art. 4, § 4, wet 5 maart
1998.)
14juni2000
1095

22. - Voorstel - Overzending door de Minister aan de commissie - Termijn Sanctie.
De termijn van twee maanden waarover de Minister beschikt om het voorstel van
de directeur van de strafinrichting, samen met zijn advies en met dat van het O.M.,
aan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling over te zenden, is niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven. (Art. 3, § 5, wet 5 maart 1998.)
14juni2000
1095
23. - Herroeping - Commissie - Verhoor van de veroordeelde - Verzuim Recht van verdediging - Gevolg.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling schendt het recht van
verdediging niet wanneer zij de invrijheidstelling van de veroordeelde herroept
zonder hem te hebben verhoord, als uit de processtukken blijkt dat de veroordeelde
regelmatig op de terechtzitting van de commissie is gedagvaard, dat hij zijn advocaat
niet heeft belast hem er te vertegenwoordigen maar zich ertoe heeft beperkt een
verzoek, dat ertoe strekte het dossier naar een andere commissie tot voorwaardelijke

-316invrijheidstelling te sturen, door tussenkomst van die advocaat aan de commissie
over te zenden. (Art. 10, § S, wet 5 maart 1998; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
14 juni 2000
1100
24. - Herroeping - Voorwaarden.
De commissie beslist dat, wegens de zwaarwichtigheid van de feiten, alleen de
herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling een passende maatregel vormt,
als zij, na de feiten te hebben beschreven waaruit zij afieidt dat de veroordeelde de
lichamelijke integriteit van derden ernstig in gevaar brengt, vaststelt dat zijn gedrag
beslist onverenigbaar is met de handhaving van een maatregel van voorwaardelijke
invrijheidstelling. (Art. 10, so, wet 18 maart 1998.)
1100
14 juni 2000
25. - Commissie - Beslissing tot uitstel - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
De beslissing van de Commissie voor de Voorwaardelijke Invrijheidstelling die de
behandeling van het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling uitstelt, is geen
beslissing waartegen cassatieberoep openstaat. (Art. 12 wet 5 maart 1998.)
1274
25 juli 2000
26. - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Proces-verbaal Wettelijk voorgeschreven vermeldingen - Handtekening - Voorzitter - Griffier.
Het proces-verbaal van de terechtzitting van de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling, dat door de secretaris per behandelde zaak wordt opgemaakt, moet
zowel door de voorzitter als door de secretaris ondertekend worden; voormeld
vormvereiste, dat voorgeschreven is om authenticiteit te verlenen aan het procesverbaal dat die vermeldingen bevat, is substantieel. (Art. 7, § S, K.B. 10 feb. 1999.)
20 september 2000
1404
27. - Beslissing - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Samenstelling van de commissie.
De beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling is nietig,
wanneer, bij gebrek aan ondertekening van het proces-verbaal van de zitting door de
voorzitter en de secretaris, niet kan worden nagegaan of de leden van de commissie
die over de zaak hebben beraadslaagd en uitspraak gedaan, aan alle zittingen hebben
deelgenomen waarop die zaak is behandeld. (Artt. 6, § 1, en 7, § S, K.B. 10 feb. 1999.)
20 september 2000
1404
28. - Voorwaarde - Contra-indicaties - Beoordeling door de commissie.
De commissie beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, op grond van de gegevens
die ze vermeldt, of er een door de wet bepaalde contra-indicatie tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling bestaat. (Art. 2, 2° en so, wet 5 maart 1998.)
161S
18 oktober 2000
29. - Beslissing van verwerping- Motivering.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling omkleedt haar beslissing
regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht, wanneer ze rekening houdt
met de houding van de veroordeelde tegenover de slachtoffers van de strafbare feiten
waarvoor hij werd veroordeeld, om te beslissen dat er contra-indicaties voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling bestaan die een ernstig risico voor de maatschappij inhouden; geen enkele wettelijke bepaling verplicht de commissie rekening te
houden met de naleving van de voorwaarden voor een eerdere, herroepen invrijheidstelling of met de gezondheidstoestand van de veroordeelde. (Artt. 2 en 4, § 4, wet 5
maart 1998.)
161S
18 oktober 2000

VORDERING IN RECHTE
1. - Tegenvordering - Akte van voorbehoud.
Een akte van voorbehoud houdt enkel een vaststelling in en geen beslissing over de
erkenning van een recht ten voordele van een partij en ten laste van een andere
partij, en maakt geen tegenvordering in een geschil uit. (Art. 14 Ger.W.)
222
27 januari 2000
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-3172. - Samenhang - Vorderingen hangende voor rechtscolleges van verschillende
rang - Gevolgen.
Er kan geen sprake zijn van samenhang wanneer de ene vordering hangende is
voor een rechtscollege dat in eerste aanleg uitspraak dient te doen en de andere voor
een rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak moet doen. (Art. 566 Ger.W.)
387
11 februari 2000
3. - Werkloosheid- Werkloosheidsuitkeringen- Moratoire interesten- Bestaan
van een schuld - Niet opeisbare schuld - Vordering in rechte ingesteld v66r de
opeisbaarheid van de schuld - Gevolg.
Wanneer de rechtsvordering tot toekenning van werkloosheidsuitkeringen wordt
ingesteld voordat die uitkeringen opeisbaar worden, omdat de vereiste stukken pas
na het instellen van de rechtsvordering en niet binnen de bij de reglementering
voorgeschreven termijn volledig zijn toegekomen bij het gewestelijk werkloosheidsbureau, kan die vordering in rechte, wat de op de uitkeringen verschuldigde
moratoire interest betreft, slechts effect sorteren vanaf de dag waarop voornoemde
stukken, behoorlijk en volledig ingevuld, bij het gewestelijk werkloosheidsbureau
zijn toegekomen. (Art. 1153 B.W.; artt. 93, §§ 2 en 4, tweede lid, M.B. 4 juni 1964.)
27 maart 2000
652
4. - Moratoire interesten - Gevolg.
Een vordering in rechte geldt als aanmaning tot betaling in de zin van art. 1153
B.W. (Art. 1153 B.W.)
27 maart 2000
652
5. - Belastingzaak - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Exceptie van
nietigheid van een proceshandeling- Verplichting om het bezwaar tijdig in te dienen
- Toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek.
De regels van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de excepties van nietigheid zijn
niet van toepassing inzake de verplichting de bezwaarschriften inzake de heffingen
op de afvalwaterverontreiniging in te dienen binnen de bij artikel35quinquies decies,
tweede lid, van de wet van 26 maart 1971 gestelde termijn van twee maanden, nu die
wetsbepaling de openbare orde raakt.
7 april 2000
735
6. - Tergende en roekeloze uitvoeringsprocedure - Fout.
Is naar recht verantwoord de beslissing geen schadevergoeding wegens tergende
en roekeloze uitvoeringsprocedure toe te kennen op grond dat het arrest de
vastgestelde fout van de schuldeiser niet in aanmerking neemt, maar integendeel op
de gedraging van de schuldenaar in het gehele gebeuren steunt. (Art. 1382 B.W.)
29 mei 2000
·
999
7. - Burgerlijke zaken- Verstekvonnis- Verzet- Niet ontvankelijk verzetHoger beroep - Devolutieve kracht - Gevolg.
De appelrechter die oordeelt over het hoger beroep tegen een vonnis op verzet, en
dit verzet niet ontvankelijk verklaart, dient niet verder in te gaan op het geschil zelf
tussen de partijen. (Artt. 1050, eerste lid, en 1068, eerste lid, Ger.W.)
1032
2 juni 2000
8. - Voorwerp - Contractuele verbintenis - Wijziging - Schadevergoeding Nieuwe vordering - Verjaring.
Wanneer de vordering de uitvoering van een contractuele verbintenis als voorwerp
heeft alhoewel ingesteld op grond van een misdrijf en vervolgens het voorwerp van
die vordering werd gewijzigd in schadevergoeding buiten die verjaringstermijn,
ontstaat er een nieuwe vordering die wegens verjaring is vervallen. (Art. 26 V.T.Sv.;
artt. 9, 11, 42.P en 46, Wet Bescherming Loon; artt. 56.1 en 61 C.A.O.-wet; art. 807
Ger.W.)
19 juni 2000
1145
9. - Voorwerp - Ambtshalve wijziging door de rechter.
De rechter mag, op grond van het beschikkingsbeginsel, het voorwerp van een
vordering die strekt tot schadevergoeding wijzigen, ook al is de contractuele tekortkoming een misdrijf. (Art. 26, V.T.Sv.; artt. 9, 11, 42.1 a en 46 Wet Bescherming Loon;
artt. 56.1 en 61 C.A.O.-wet; art. 807 Ger.W.)
19 juni 2000
1145

-31810. - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening- Werkloosheidsgeschil- Bevoegdheidsdelegatie - Bevoegd rechtscollege.
De wetgever heeft in artikel10, achtste lid, wet 25 april 1963 de zinsnede "voor de
administratieve rechtcolleges" niet stilzwijgend gewijzigd of opgeheven in zoverre
het de delegatiebevoegdheid regelt in geschillen omtrent de rechten ontstaan uit een
regeling van sociale zekerheid; de vermelding "voor de administratieve rechtscolleges" is te verenigen met de wetswijzigingen inzake de bevoegde rechtsinstanties in
geschillen omtrent sociale aangelegenheden in het algemeen en inzake werkloosheidsgeschillen in het bijzonder. (Art. 10, achtste lid, wet 25 april1963; artt. 579 tot en met
583 Ger.W.; art. 580, 1" en 2°, Ger.W.; art. 7, § 11, besluitwet 28 dec. 1944, zoals van
toepassing sinds zijn toevoeging bij art. 3 en 63, § 2, wet 10 okt. 1967.)
18 september 2000
1382
11. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Minderjarig slachtoffer Vertegenwoordiging in rechte - Beschikking van buitenvervolgingstelling - Meerderjarig geworden slachtoffer - Hoger beroep van de vertegenwoordiger in rechte Gevolg.
Wanneer het slachtoffer van een misdrijf minderjarig was op het ogenblik van de
feiten en een van zijn ouders zich qualitate qua burgerlijke partij heeft gesteld, kan
de akte van hoger beroep van die ouder, na de meerderjarigheid van het kind, beroep
tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling, niet ertoe leiden dat het voormelde slachtoffer voor de appelrechters partij wordt.
1496
4 oktober 2000
12. - Onregelmatig ingestelde rechtsvordering- Hervatting van geding- Gevolg.
Een onregelmatig ingeleid rechtsgeding kan niet het voorwerp van een hervatting
van geding uitmaken.
4 oktober 2000
1496
13. - Vertegenwoordiging in rechte - Voorwaarde.
Het recht om op te treden in rechte is, in regel, een persoonlijk recht, waardoor de
wettelijke beheerder of de voogd alleen de hoedanigheid bezitten om als vertegenwoordiger OJ? te treden wanneer de vertegenwoordigde niet zelf kan optreden, zodat
zijn belangen alleen kunnen worden vertegenwoordigd door tussenkomst van een
gemachtigde.
1496
4 oktober 2000
14. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Exceptie van nietigheid van
een proceshandeling - Ontvankelijkheidsvoorwaarde.
De regel volgens welke de rechter een proceshandeling alleen nietig kan verklaren,
indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen
schaadt van de partij die de exceptie opwerpt, is niet van toepassing op het beroep dat
voor het strafgerecht wordt ingesteld door een persoon die daartoe hoedanigheid noch
belang heeft. (Art. 861 Ger.W.)
4 oktober 2000
1496

VREDERECHTER
Bescherming van het loon van werknemer- Overdracht van loon- ProcedureBekrachtiging - Verzet - Gecedeerde schuldenaar - Werkgever niet in geding Bevoegdheid - Draagwijdte.
De vrederechter dient, zonder de grenzen van art. 31 Loonbeschermingswet te
overschrijden, in laatste aanleg uitspraak te doen over alle voor hem opgeworpen
betwistingen betreffende de vorm en de grond van de overdracht en van de
schuldvordering; hij moet uitspraak doen ook al is de werkgever, gecedeerde
schuldenaar, niet in de zaak betrokken. (Art. 31, Wet Bescherming Loon.)
804
17 april 2000

VREEMDELINGEN
1. - Vasthouding in een welbepaalde plaats - Verlenging - Toepasselijke wetsbepalingen.
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-319De bepalingen van de artt. 7 4/6 en 52 Vreemdelingenwet, die betrekking hebben op
de verlenging van de vasthouding op een welbepaalde plaats, zijn niet van toepassing
op de vreemdeling die geen kandidaat-vluchteling is en aan wie een vrijheidsberovende
maatregel werd betekend met het oog op zijn verwijdering van het grondgebied.
(Artt. 2, 52 en 74/6 Vreemdelingenwet.)
26 januari 2000
219
2. - Onderzoeksgerechten - Motivering- Toepasselijke wetsbepalingen.
Noch art. 62 Vreemdelingenwet, noch art. 2 wet 29 juli 1991 zijn van toepassing op
de onderzoeksgerechten. (Art. 62 Vreemdelingenwet; art. 2 wet 29 juli 1991.)
26 januari 2000
219

3. - Vreemde echtgenoot van een Belg- Verkrijging van de Belgische nationaliteit
- Verklaring van nationaliteitskeuze - Vereiste van samenleven.
De vreemdeling die huwt met een Belg ofwiens echtgenoot de Belgische nationaliteit verkrijgt, kan door een overeenkomstig art. 15 wet 28 juni 1984 afgelegde en
ingewilligde verklaring de staat van Belg verkrijgen indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in Belgie samen hebben verbleven en zolang zij in Belgie
samenleven; de vereiste "zolang zij in Belgie samenleven" houdt in dat de vreemdeling en zijn Belgische echtgenoot in Belgie moeten samenleven tot aan de rechterlijke
beslissing. (Art. 16, § 2, 1 o, wet 28 juni 1984.)
10 februari 2000
379
4. - Vluchteling - Uitwijzing - Beroep tot nietigverklaring - Recht het grondgebied niet te moeten verlaten - Geschil - Aard.
Het geschil over een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, ingeroepen
recht om het grondgebied niet te moeten verlaten, hangende zijn beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie, is een geschil over politiek recht. (lmpliciet.) (Art. 145 Gw. 1994.)
596
16 maart 2000
5. - Vluchteling - Vaste beroepscommissie - Procedure - Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State - Rechten van de mens- Verdrag rechten van de mens
- Artikel 13 - Daadwerkelijke rechtshulp - Voorwaarden.
De procedure voor de Vaste Beroepscommissie, een administratief rechtscollege
dat de nodige waarborgen biedt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, heeft een
schorsende werking, sluit in beginsel uit dat de vreemdeling, hangende het hager
beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
staatlozen, zou worden uitgewezen en biedt zodoende daadwerkelijke rechtshulp;
hieraan staat niet in de weg dat een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State
na de beeindiging van die procedure geen schorsende werking heeft. (Artt. 57/12-23
Vreemdelingenwet en 13 E.VR.M.)
16 maart 2000
596
6. - Vluchteling - Rechten van de Mens - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6.1 - Betwisting- Aard.
Een betwisting omtrent de hoedanigheid van vluchteling is geen betwisting over
rechten en verplichtingen bedoeld in artikel 6.1 E.V.R.M.
16 maart 2000
596
7. - Vluchteling- Rechten van de Mens- Verdrag Rechten van de MensArtikel 6.1 - Artikel 13 - Kart geding - Bevoegdheid.
De artikelen 6.1 en 13 E.VR.M. staan er niet aan in de weg dat de bevoegdheid van
de rechter in kart geding wordt uitgesloten, als hij niet vaststelt dat de vreemdeling,
kandidaat-vluchteling, die op hem een beroep doet, enig gevaar loopt voor zijn leven,
fysieke integriteit ofvrijheid. (Artt. 6.1 en 13 E.VR.M., 584 Ger.W. en 63, tweede lid,
Vreemdelingenwet.)
16 maart 2000
596
8. - Werknemer van vreemde nationaliteit - Huwelijk met een Belg - Sociale
documenten- Arbeidskaart- K.B. nr. 34 van 20 juli 1967- Artikel 39, tweede lid,
E. G.-Verdrag- Verb ad van discriminatie op grand van nationaliteit - Rechtstreekse
werking - Conflict met regel van intern recht - Gevolg.
Art. 2 van het K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van
werknemers van vreemde nationaliteit levert, in zijn versie v66r de wijziging bij K.B.

-320van 19 mei 1995, in de zin dat het een arbeidskaart of -document oplegde aan
vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door art. 39, tweede lid,
E. G.-Verdrag verboden dis criminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake
van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grond van
nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden afschaft, heeft directe werking
binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee strijdige
regel van het nationale recht buiten toepassing te laten. (Art. 39, tweede lid,
E.G.-Verdrag; Artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967, gewijzigd bij
K.B. nr. 34 van 19 mei 1995.)
30 mei 2000
1003
9. - Maatschappelijke dienstverlening - Definitief bevel om het grondgebied te
verlaten - Termijn om het grondgebied te verlaten - Overmacht.
De beperking van de maatschappelijke dienstverlening tot maximum een maand
als bepaald in art. 57, § 2, derde en vierde lid, O.C.M.W.-wet geldt alleen voor de
vreemdelingen die weigeren gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te
verlaten, maar niet voor degenen die om redenen, onafhankelijk van hun wil,
verhinderd zijn om naar hun land van herkomst terug te keren; ten aanzien van
laatstgenoemden blijft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehouden
tot maatschappelijke dienstverlening tot het ogenblik waarop zij in staat zijn het
grondgebied effectief te verlaten. (Art. 57, § 2, derde en vierde lid, O.C.M.W.-wet.)
18 december 2000
2009

w
WEERSPANNIGHEID
Verwonding - Ongewild gevolg - Veroordeling wegens weerspannigheid - Vrijspraak wegens onopzettelijke slagen - Toepassing.
De vrijspraak wegens het door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar
zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen betekent slechts dat de rechters oordelen
dat eiser niet schuldig is aan dergelijk gebrek aan voorzorg en houdt niet in dat eiser
door het gewild plegen van weerstand, geen kwetsuren kan hebben veroorzaakt
ofschoon hij dit resultaat niet gewild heeft. (Artt. 269, 418 en 420 Sw.)
4 april 2000
698
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WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER RET WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN)
ARTIKEL 29

1. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 29 - Zware overtreding Strafvordering - Veroordeling - Motivering in rechte - Aanwijzing van de
wettelijke bepalingen.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing op
de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen
van het bewezen verklaarde misdrijfworden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; wanneer de veroordeling wordt uitgesproken
wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement, moet de rechter niet
bovendien de bepaling vermelden van het K.B. 7 april 1976, waarbij de genoemde
overtreding als een zware overtreding wordt aangewezen, in de zin van art. 29
Wegverkeerswet. (Art. 29 Wegverkeerswet; art. 1 K.B. 7 april 1976.)
437
16 februari 2000
2. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 29 - Artikel 29ter - Artikel
67ter - Misdrijf- Bestanddelen.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op
de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van
het ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook van de wetsbepalingen waarbij de
strafwordt bepaald; dat is het geval voor art. 29ter Wegverkeerswet, dat het verzuim
van de in art. 67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt. (Art. 149 Gw.
[1994]; art. 195, eerste lid, Sv.; artt. 29ter en 67ter Wegverkeerswet.)
1440
27 september 2000
ARTIKEL 30

3. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 30 Strafvordering - Verjaring - Termijnen - Duur.

Artikel 30, § 2,

r -

De strafvordering die het gevolg is van feiten, welke strafbaar gesteld worden door
artikel 30, § 2, 1°, Wegverkeerswet, verjaart met toepassing van artikel 68 van
dezelfde wet, bij ontstentenis van een grond tot schorsing van de verjaring, door
verloop van een j aar vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging verricht
binnen een jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijfwerd gepleegd. (Artt. 21
en 22 V.T.Sv.; 30, § 2, 1°, en 68 Wegverkeerswet.)
19 december 2000
2033
ARTIKEL 32

4. - Wegverkeerswet- Wetsbepalingen - Artikel 32 - Onwetendheid - Gevolg.
Artikel 32 Wegverkeerswet straft ook degene die door zijn schuld onwetend is dat
de bestuurder aan wie hij zijn voertuig toevertrouwt, niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden voor het besturen ervan. (Wegverkeerswet, art. 32.)
126
18 januari 2000
ARTIKEL 42

5. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 42 - Verual van het recht tot
sturen - Definitieve vervallenverklaring wegens lichamelijke ongeschiktheid Vereiste vaststellingen.

-322De beslissing waarbij het verval van het recht tot het besturen van een voertuig
wegens lichamelijke ongeschiktheid definitief wordt uitgesproken, is niet naar recht
verantwoord, als zij niet vaststelt dat is aangetoond dat de ongeschiktheid blijvend
zal zijn.
371
9 februari 2000
ARTIKEL 50

6. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 50 - Verbeurdverklaring Strafwetboek - Toepassing.
Op de misdrijven die met toepassing van art. 50, § 2, Wegverkeerswet vatbaar zijn
voor de verbeurdverklaring van het voertuig is art. 42, 1o, Sw. niet toepasselijk. (Artt.
50, § 2, en 52 Wegverkeerswet; 42, 1", 43, eerste lid, en 100 Sw.)
4 januari 2000
1
ARTIKEL 59

7. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 59 - Artikel 59, § 3 Ademanalyse -Recht op tegenexpertise - Afstand- Verwittiging door verbalisant
- Gevolg.
Artikel 63, § 2, Wegverkeerswet, laat de overheidsagenten slechts toe op verzoek
van de betrokkene bij wijze van tegenexpertise een bloedmonster op zijn persoon door
een daartoe opgevorderde geneesheer te laten nemen wanneer de bekomen alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht het
resultaat is van de overeenkomstig artikel 59, § 3, bepaalde procedure, dit is als
resultaat van een tweede of eventuele derde ademanalyse, die door de betrokkene
zelf is gevraagd. Wanneer de betrokkene afstand doet van dit recht op een tweede
ademanalyse, impliceert dit de afstand van het recht op een eventuele bloedanalyse,
zodat in dergelijk geval de verwittiging door de verbalisant, zoals voorgeschreven
door artikel 7, zesde lid, van het K.B. van 18 februari 1991 betreffende de
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht,
overbodig is. (Artt. 59,§ 3, en 63, § 2, Wegverkeerswet; art. 7, lid 6, K.B. 18 feb. 1991.)
524
7 maart 2000
8. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 59 - Artikel 59, § 3 Ademanalyse -Recht op tegenexpertise - Afstand- Verwittiging door verbalisant
- Wegverkeerswet - Gevolg.
Krachtens artikel 63, § 2, Wegverkeerswet moet aan een verzoek om bloedproef
slechts gevolg worden gegeven wanneer de ademanalyse werd uitgevoerd overeenkomstig artikel59, § 3, van dezelfde wet, dat het verzoek om een tweede en eventueel
een derde ademanalyse regelt. Wanneer van deze wetsbepaling geen toepassing is
gemaakt doordat om geen tweede ademanalyse werd verzocht, is artikel 7, laatste lid,
van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor
de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht niet
toepasselijk. (Artt. 59, § 3, en 63, § 2, Wegkeerswet; art. 7, lid 6, K.B. 18 februari
1991.)
2 mei 2000
825
9. - Wegverkeerswet- Wetsbepalingen - Artikel59- Ademtest- Ademanalyse
- Voorwaarden.
De artikelen 59,§ 1, 2°, en 59,§ 2, Wegverkeerswet, die bepalen dat aan ieder die
op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of en bestuurder begeleidt
met het oog op de scholing, een ademtest en een ademanalyse kan worden opgelegd,
bepalen geen tijdsruimte binnen dewelke deze tests moeten worden opgelegd en
stellen de toepassing van deze maatregelen evenmin afhankelijk van de omstandigheid dat de bevoegde agenten persoonlijk de betrokkene hebben zien sturen.
19 december 2000
2037
ARTIKEL 62

10. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 62 - Plaats van vaststelling
- Lokalisatie van het misdrijf
Inzake verkeersovertredingen belet niets de strafrechter ook bewijswaarde te
hechten aan feitelijke gegevens die door de verbalisanten niet persoonlijk werden

-323vastgesteld, om hieruit het misdrijf op een andere plaats dan de plaats van de
vaststelling te lokaliseren. (Art. 62 Wegverkeerswet.)
1044
6 juni 2000
ARTIKEL 63

11. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 63 - Artikel 63, § 2 Ademanalyse - Recht op tegenexpertise - Afstand - Verwittiging door verbalisant
- Gevolg.
Artikel 63, § 2, Wegverkeerswet laat de overheidsagenten slechts toe op verzoek
van de betrokkene bij wijze van tegenexpertise een bloedmonster op zijn persoon door
een daartoe opgevorderde geneesheer te laten nemen wanneer de bekomen alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht het
resultaat is van de overeenkomstig artikel 59, § 3, bepaalde procedure, dit is als
resultaat van een tweede of eventuele derde ademanalyse, die door de betrokkene
zelf is gevraagd. Wanneer de betrokkene afstand doet van dit recht op een tweede
ademanalyse, impliceert dit de afstand van het recht op een eventuele bloedanalyse,
zodat in dergelijk geval de verwittiging door de verbalisant, zoals voorgeschreven
door artikel 7, zesde lid, van het K.B. van 18 februari 1991 betre:ffende de
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht,
overbodig is. (Artt. 59, § 3, en 63, § 2, Wegverkeerswet; art. 7, lid 6, K.B. 18 feb. 1991.)
524
7 maart 2000
12. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 63 - Artikel 63, § 2 Ademanalyse -Recht op tegenexpertise - Afstand - Verwittiging door verbalisant
- Gevolg.
Krachtens artikel 63, § 2, Wegverkeerswet moet aan een verzoek om bloedproef
slechts gevolg worden gegeven wanneer de ademanalyse werd uitgevoerd overeenkomstig artikel59, § 3, van dezelfde wet, dat het verzoek om een tweede en eventueel
een derde ademanalyse regelt. Wanneer van deze wetsbepaling geen toepassing is
gemaakt doordat om geen tweede ademanalyse werd verzocht, is artikel 7, laatste lid,
van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betre:ffende de analysetoestellen voor
de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht niet
toepasselijk. (Artt. 59, § 3, en 63, § 2, Wegkeerswet; art. 7, lid 6, K.B. 18 februari
1991.)
825
2 mei 2000
ARTIKEL 67

13. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 67 - Artikel 67ter - Artikel
29ter- Misdrijf- Bestanddelen.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op
de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van
het ten laste gelegde misdrijf vaststellen alsook van de wetsbepalingen waarbij de
strafwordt bepaald; dat is het geval voor art. 29ter Wegverkeerswet, dat het verzuim
van de in art. 67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt. (Art. 149 Gw.
[1994]; art. 195, eerste lid, Sv.; artt. 29ter en 67ter Wegverkeerswet.)
1440
27 september 2000
ARTIKEL 68

14. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 68 - Strafvordering Verjaring - Termijnen.
De wegens een overtreding van het Wegverkeersreglement ingestelde strafvordering verjaart, bij ontstentenis van enige grand tot schorsing van de verjaring,
noodzakelijkerwijs door verloop van een jaar te rekenen van de laatste daad van
onderzoek of van vervolging die binnen het jaar na dat misdrijf is verricht. (Art. 68
Wegverkeerswet.)
501
1 maart 2000
15. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 68 - Strafvordering Verjaring - Termijnen - Zware overtreding - Gecontraventionaliseerd wanbedrijf
De strafvordering wegens een zware overtreding van het Wegverkeersreglement,
welk wanbedrijf gecontraventionaliseerd wordt na aanneming van verzachtende

-324omstandigheden, verjaart, bij gebrek aan enige grond tot schorsing van de verjaring,
na een jaar te rekenen van de laatste daad van onderzoek of van vervolging, die is
verricht binnen het jaar na de dag waarop de overtreding is begaan. (Art. 21 V.T.Sv.;
artt. 29 en 68 Wegverkeerswet; art. 1 K.B. 7 april 1976.)
587
15 maart 2000
16. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 68 - Strafvordering Verjaring - Termijnen - Duur.
De strafvordering die het gevolg is van feiten, welke strafbaar gesteld worden door
artikel 30, § 2, 1", Wegverkeerswet, verjaart met toepassing van artikel 68 van
dezelfde wet, bij ontstentenis van een grond tot schorsing van de verjaring, door
verloop van een jaar vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging verricht
binnen eenjaar te rekenen van de dag waarop het misdrijfwerd gepleegd. (Artt. 21
en 22 V.T.Sv.; 30, § 2, 1°, en 68 Wegverkeerswet.)
2033
19 december 2000

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)
ARTIKEL 11

17. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel
11 - Snelheidsbeperking- Bebouwde kom - Verkeersbord C43- Verkeersbord Fl.
Het verkeersbord C43, dat een lagere of hogere snelheidsbeperking oplegt of
toelaat, gaat alleen hoven het verkeersbord F1, dat het begin van een bebouwde kom
aangeeft, als het na dit bord is geplaatst. (Artt. 5, 6.2, 11.1, 65.1, 68.3 en 71.2
Wegverkeersreglement.)
5 januari 2000
20
18. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel
11 - Artikel 11.3, 2° - Snelheid- Bewijs - Tachograafschijf
Geen wetsbepaling verbiedt de strafrechter de snelheid van een voertuig af te
leiden uit een tachograafschijf. (Art. 11.3, 2°, Wegverkeersregelement.)
1044
6 juni 2000
ARTIKEL 12

Artikel12.2
19. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel
12 - Artikel 12.2 - Artikel 64 - Voorrang- Verplichting tot bijzondere voorzichtigheid- Gevolg.
Wanneer de rechter vermeldt dat de voorranghebbende bestuurder die toegeeft
verstrooid te zijn geweest, wettig van zijn voorrang gebruik heeft gemaakt, is zijn
beslissing dat er aan de zijde van een voorranghebbende bestuurder die een
kruispunt oprijdt of een oranjegeel knipperlicht voorbijrijdt geen fout bewezen is,
niet naar recht verantwoord omdat die bestuurder niet ontslagen is van de verplichting tot bijzondere voorzichtigheid die in het wegverkeersreglement is neergelegd en
waarvan de niet-inachtneming een fout oplevert.
23juni2000
1193
Artikel 12.3
20. - Wegverkeersreglement van 1.12.1975 -Reglementsbepalingen -Artikel12
- Artikel 12.3 - Artikel 12.4 - Verandering van rijstrook - Manoeuvre Draagwijdte.
De meest rechts rijdende bestuurder, die t.g.v. de aangebrachte signalisatie
verplicht is zich met zijn voertuig van de wegvallende rechterrijstrook in de voor hem
links gelegen rijstrook te bewegen, geniet voorrang van doorgang; in die omstandigheden maakt het uitwijken naar links van deze bestuurder, die in die rijbeweging
steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van
rijstrook of manoeuvre uit. (Artt. 12.3.1 en 12.4 Wegverkeersreglement.)
24 november 2000
1839
21. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel
12 - Artikel 12.3 - Voorrangsplicht- Begrip.

---------

-325De voorrangplichtige bestuurder die een verkeersvrije voorrangsweg oprijdt,
voldoet aan zijn voorrangsplicht als hij, zodra hij een voorranghebbende weggebruiker opmerkt, zijn manoeuvre onmiddellijk staakt zonder de volledige rijbaan te
versperren, zodat de andere bestuurder hem kan voorbijrijden of nog tijdig kan
stoppen. (Art. 12.3.1. Wegverkeersreglement.)
29 november 2000
1867
Artikel12.4
22. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Reglementsbepalingen - Artikel 12 - Artikel 12.4 -Manoeuvre - Begrip - Draagwijdte.
De weggebruiker die een manoeuvre heeft uitgevoerd, neemt zijn normale plaats in
het verkeer pas in wanneer hij, na beeindiging van die manoeuvre, een zodanige
afstand heeft afgelegd, dat hij geen hinder meer veroorzaakt voor de bestuurders die
naderden op het ogenblik dat de manoeuvre werd uitgevoerd; die bestuurders moeten
immers de mogelijkheid hebben om, als dat nodig mocht blijken, zonder risico te
vertragen, en hun beginsnelheid aan te passen.
8 maart 2000
528
ARTIKEL 15

23. - Wegverkeersregelement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel
15- Kruisen - lnbreuk - Bestanddelen.
De inbreuk op artikel15 van het Wegverkeersreglement kan afgeleid worden uit de
vaststelling dat een bestuurder de bestaande mogelijkheid tot invoegen tussen
geparkeerde wagens negeerde. (Art. 15.2,· eerste lid, Wegverkeersreglement.)
29 september 2000
1462
24. - Wegverkeersregelement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen -Artikel
15- Kruisen- Verplichting- Voorwaarden.
De krachtens artikel 15.2, tweede lid, van het Wegverkeersreglement opgelegde
verplichting te vertragen en, zo nodig, te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te verlenen, blijft bestaan zelfs als er theoretisch voldoende
ruimte is om te kruisen. (Art. 15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement.)
29 september 2000
1462
25. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel
15- Kruisen - Verplichting- Voorwaarden.
De toepassing van artikel15.2, eerste lid, van het Wegverkeersreglement sluit niet
uit dat een tegenliggende bestuurder die de rijbaan volgt krachtens artikel 9.3 van
dit reglement zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet blijven. (Art.
15.2, eerste lid, Wegverkeersreglement.)
1462
29 september 2000
ARTIKEL 16

Artikel 16.3
26. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel
16- Artikel16.3- Rechts inhalen- Voorwaarden.
Bet arrest dat vaststelt dat een bestuurder zich naar de witte middenstreep heeft
begeven en overweegt dat niet bewezen is dat hij verzuimd heeft zijn linkerrichtingaanwijzer voldoende tijdig te laten werken, is niet naar recht verantwoord
wanneer het beslist dat een tweede bestuurder links kon inhalen. (Art. 16.3
Wegverkeersreglement.)
28 januari 2000
239
ARTIKEL 19

Artikel 19.3
27. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel
19- Artikel 19.3- Richtingsverandering- Bestuurder die naar links afslaatVerplichting zich naar links te begeven - Draagwijdte.
De beslissing dat de bestuurder het Wegverkeersreglement niet in acht genomen
heeft, is niet naar recht verantwoord als ze gegrond is op de overweging dat het feit

-326dat hij zich naar de witte middenstreep heeft begeven onvoldoende lijkt, aangezien
het Wegverkeersreglement de bestuurder die naar links afslaat de verplichting
oplegt zich naar links en niet alleen naar het midden van de rijbaan te begeven. (Art.
19.3 Wegverkeersreglement.)
28 januari 2000
239
ARTIKEL 67

28. - Wegverkeersregelement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen -Artikel
67- Verkeersbord B19- Draagwijdte.
De bij het verkeersbord B19 opgelegde verplichting om voorrang te verlenen,
verbiedt de voorrangschuldige niet om zijn weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig
doet, maar verplicht hem wel voorrang te verlenen zodra een voorranggerechtigde
bestuurder opdaagt. (Artt. 5 en 67.3 Wegverkeersreglement.)
1970
13 december 2000

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN
29. - Inschrijving van voertuigen - Vrijstelling- Begrip.
Tot het verkeer in Belgie zonder voorafgaande inschrijving worden alleen toegelaten de motorvoertuigen en de aanhangwagens die korte tijd in Belgie rijden, zonder
te zijn ingevoerd door er verblijvende personen en die voorzien zijn van een
inschrijvingsteken, dat werd uitgereikt door de overheid 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.)
11 oktober 2000
1559

ALLERLEI
30. - Allerlei - Alcoholgehalte - Ademanalyse -Recht op een tegenexpertise Waarschuwing.
Bij de vaststelling van een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per
liter uitgeademde alveolaire lucht, moet de betrokkene op een duidelijke en uitdrukkelijke manier worden verwittigd van zijn recht op een tegenexpertise, zonder dat
daartoe de tekst van de reglementsbepalingen die het voormelde vormvereiste
voorschrijven, volledig moet worden overgeschreven in het proces-verbaal, waarin
vastgesteld wordt dat die expertise is uitgevoerd. (Art. 7, zesde lid, K.B. 18 feb. 1991.)
1647
25 oktober 2000

WERKLOOSHEID
ALGEMEEN
GERECHTIGDE
RECHT OP UITKERING
BED RAG
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Bestuurlijke beslissing - Datum.
Noch uit art. 7, § 11, tweede lid, besluitwet 28 dec. 1944, noch uit art. 146, vierde
lid, Werkloosheidsbesluit 1991, blijkt dat de datum waarop de bestuurlijke beslissing
van de directeur van het werkloosheidsbureau wordt genomen, overeenstemt met de
datum die in deter kennis gebrachte beslissing vermeld wordt. (Art. 7, § 11, tweede
lid, besluitwet 28 dec. 1944; art. 146, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1992.)
569
13 maart 2000
2. - Algemeen - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Vordering in rechte Bevoegdheidsdelegatie - Bevoegd rechtscollege.

-327De wetgever heeft in artikel10, achtste lid, wet 25 april1963 de zinsnede "voor de
administratieve rechtcolleges" niet stilzwijgend gewijzigd of opgeheven in zoverre
het de delegatiebevoegdheid regelt in geschillen omtrent de rechten ontstaan uit een
regeling van sociale zekerheid; de vermelding "voor de administratieve rechtscolleges" is te verenigen met de wetswijzigingen inzake de bevoegde rechtsinstanties in
geschillen omtrent sociale aangelegenheden in het algemeen en inzake werkloosheidsgeschillen in het bijzonder. (Art. 10, achtste lid, wet 25 april1963; artt. 579 tot en met
583 Ger.W.; art. 580, 1" en 2°, Ger.W.; art. 7, § 11, besluitwet 28 dec. 1944, zoals van
toepassing sinds zijn toevoeging bij art. 3 en 63, § 2, wet 10 okt. 1967.)
1382
18 september 2000

3. - Algemeen - Overmacht - Begrip.
Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke
gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen voorzien of voorkomen.
1385
18 september 2000

GERECHTIGDE
4. - Gerechtigde - Stage - E. U. - Artikelen 67, § 3, en 71, § 1, Verordening
(E.E. G.) nr. 1408 I 71 - Draagwijdte - Tijdvakken van verzekering of van arbeid Samentelling - Laatste werkzaamheden - Verblijfplaats.
De volledig werkloze werknemer-niet-grensarbeider die zich ter beschikking stelt
van de diensten voor arbeidsbemiddeling op het grondgebied van de Belgische Staat
waar hij woont of die naar dit grondgebied terugkeert, kan op grond van het
gemeenschapsrecht echter geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkering valgens de wettelijke regeling van de Belgische Staat, wanneer hij, tijdens zijn laatste
werkzaamheden, op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan de Belgische
Staat woonde, m.n. Frankrijk, waartoe de bevoegde instelling behoort die de
werknemer recht op werkloosheidsuitkering geeft of zou geven, als hij er was blijven
wonen. (Artt. 1, punt o, [ii], en punt q, 67, § 3, en 71, § 1, punt b, [ii], verordening
[E.E.G.] nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971.)
563
13 maart 2000

5. - Gerechtigde- Jonge werknemers- Wachtuitkeringen- Wachttijd- Begin
van de wachttijd - Studies met volledig leerplan - Begrip.
De wachttijd die de jonge werknemer onmiddellijk voor de aanvraag voor toelating
tot het recht op wachtuitkeringen moet doorlopen, begint pas te lopen nadat hij
hogere studies met een volledig leerplan heeft stopgezet en, in voorkomend geval, een
eindwerk heeft neergelegd, als dergelijke studies werden aangevat na studies met
een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus. (Art. 36, § 1, 2° a, 3° en 4°, K.B.
25 nov. 1991.)
10 april 2000
767
6. - Gerechtigde - Langdurige werkloze - Administratief beroep - Inspecteur
- Nationale administratieve commissie - Beslissingen - Verwerping- Beslissing
tot schorsing - Beoordeling - Omvang.
De beslissingen van verwerping, genomen door de werkloosheidsinspecteur zelf
en/of door de Nationale Administratieve Commissie ten gevolge van het administratiefberoep van een langdurige werkloze, binden de werkloosheidsinspecteur niet bij
zijn latere beoordeling; de inspecteur dient derhalve bij het nemen van zijn beslissing
tot schorsing de door de werkloze als verweer ingeroepen objectieve en subjectieve
gegevens te beoordelen en dit verweer te beantwoorden. (Art. 143, §§ 1, 3, 4 en 5,
Werkloosheidsbesluit 1963.)
810
17 april 2000
7. - Gerechtigde - Wachttijd - Arbeid in loondienst - Referteperiode Verlenging - Werkverhindering wegens overmacht - Draagwijdte.
Werkverhindering wegens overmacht in de zin van artikel30, derde lid, 1°, van het
Werkloosheidsbesluit is de verhindering om te werken in het algemeen. (Art. 30,
derde lid, 1°, Werkloosheidsbesluit.)
1385
18 september 2000
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RECHT OP UITKERING
8. - Recht op uitkering- Berekeningsbasis - Gemiddelde loon- Referteperiode
- Draagwijdte.
De regel dat het loon dat als berekeningsbasis voor de werkloosheidsuitkering voor
de volledige werkloze geldt, het gemiddelde loon is waarop hij normaal recht had voor
de recentste onderbroken periode van ten minste vier weken tijdens dewelke hij in
dienst was van dezelfde werkgever, met uitsluiting van het loon dat betrekking heeft
op overwerk, zoals bepaald in artikel 29 van de Arbeidswet, sluit uit dat een kortere
periode dan vier weken in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de
cijfercode en legt op dat de uitkering moet worden berekend op het normaal
gemiddelde loon over de meest recente ononderbroken periode van vier weken dat de
werknemer in dienst is van dezelfde werkgever. (Art. 119 Werkloosheidbesluit 1991;
art. 65, § 1, eerste lid, M.B. 26 nov. 1991.)
24 januari 2000
188
9. - Recht op uitkering- Werkloosheidsdirecteur- Berekeningsbasis - Referteperiode- Vaststelling- Geschil- Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank- Toetsing
- Omvang.
De arbeidsrechtbank, die kennisneemt van een geschil nopens de beslissing van de
werkloosheidsdirecteur bij het bepalen van het normaal gemiddelde loon en van de
cijfercode voor de werkloosheidsuitkering, oefent een toetsing uit met voile rechtsmacht op deze beslissing. (Art. 580, 2°, Ger.W.; art. 119 Werkloosheidsbesluit 1991;
art. 65, § 1, M.B. 26 nov. 1991.)
24 januari 2000
188
10. - Recht op uitkering - Beslissing tot terugvordering - Vermelding van
periode - Geen vermelding van een uitzondering- Termijn voor beroep verstrekenGevolg - Zelfstandige - Hulp - Bepaalde periodes - Bewijs.
Wanneer de werkloze niet binnen de daartoe bepaalde termijn beroep heeft
ingesteld tegen de beslissing waarbij hij vanaf een welbepaalde datum uitgesloten
wordt van werkloosheidsuitkering op grond dat hij geen aangifte gedaan heeft van
het feit dat hij met een zelfstandige samenwoonde, en waarbij de terugvordering van
de onrechtmatig ontvangen uitkeringen bevolen wordt, zonder vermelding van dagen
ofperiodes waarvoor die terugvorderig niet geldt, mag hij, wanneer hem het bedrag
van het hem onverschuldigd betaalde ter kennis wordt gebracht, achteraf niet
bewijzen dat hij slechts bepaalde dagen of bepaalde periodes aan zelfstandige hulp
heeft verleend. (Artt. 7, § 11, tweede lid, besluitwet 28 dec. 1944; artt. 50, 169, derde
lid, en 170 Werkloosheidsbesluit 1991; art. 59 M.B. 26 nov. 1991.)
14 februari 2000
397

11. - Recht op uitkering- Herstel van de werkloze in zijn rechten- Verplichting
van de rechter.
De rechter mag de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkering aileen
herstellen met inachtneming van de reglementsbepalingen inzake werkloosheid.
(Art. 7, § 11, besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
13 maart 2000
569
12. - Recht op uitkering - Administratieve beslissing - Definitieve administratieve beslissing - Herzieningsprocedure - Onjuiste verklaringen - Begrip.
Zodra blijkt dat de werkloze onjuiste verklaringen heeft afgelegd, en ongeacht het
tijdstip waarop zulks is gebeurd, kan de directeur van het werkloosheidsbureau een
definitieve administratieve beslissing herzien met terugwerkende kracht tot de
datum van de verkeerde of onrechtmatige toekenning van de werkloosheidsuitkeringen. (Art. 149, 3°, Werkloosheidsbesluit 1991.)
573
13 maart 2000
13. - Recht op uitkering - Administratieve beslissing - Definitieve administratieve beslissing - Herzieningsprocedure - Vergissing van het werkloosheidsbureau
-Begrip.
Wanneer het niet bewezen is dat de werkloze onjuiste verklaringen heeft afgelegd,
begaat het werkloosheidsbureau geen vergissing in de zin van de bepalingen

-329betreffende de procedure tot herziening van een definitieve administratieve beslissing over het recht op werkloosheidsuitkeringen, als het die uitkeringen ten onrechte
toekent aan die werkloze. (Art. 149, 3" en 5", Werkloosheidsbesluit 1991.)
573
13 maart 2000
14. - Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Toepassingsgebied Voorwaarden - Werk - Hervatting - Begrip.
De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige
werkloosheid is van toepassing op de werkloze die gelijktijdig de in het Werkloosheidsbesluit bepaalde voorwaarden vervult, o.m. de voorwaarde dat hij op de dag van de
ontvangst van de hem door de directeur van het werkloosheidsbureau ter kennis
gebrachte verwittiging, niet sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking
tewerkgesteld is als voltijdse werknemer. (Art. 80, 3", Werkloosheidsbesluit 1991.)
577
13 maart 2000
15. - Recht op uitkering- Toekenningsvoorwaarden - Nevenactiviteit- Inkomen - Draagwijdte.
Uit de bewoordingen van art. 48, § 4, Werkloosheidsbesluit 1991 krachtens welke
het recht op uitkeringen mag worden ontzegd, zelfs voor dagen waarop de werkloze
geen activiteit verricht, indien de activiteit ingevolge het aantal arbeidsuren of het
bedrag van de inkomsten, niet of niet langer het karakter heeft van een bijkomstige
activiteit, volgt dat het bedrag van de inkomsten van deze activiteit op zich in dit
verband als criterium geldt en niet het inkomen dat de werkloze van dit bedrag van
inkomsten voor zichzelf ontvangt. (Art. 48, § 4, Werkloosheidsbesluit 1991.)
20 maart 2000
621
16. - Recht op uitkering - Werkloosheid ten gevolge van omstandigheden afhankelijk van zijn wil - Verlaten van een dienstbetrekking - Arbeidsongeschiktheid Wettige grand- Lichamelijke ongeschiktheid- Mentale ongeschiktheid- Vaststelling - Overtuiging.
De wettige grond waardoor het verlaten van een dienstbetrekking verantwoord is,
die gegrond is op de lichamelijke ofmentale ongeschiktheid van de werknemer om die
dienstbetrekking uit te oefenen, hangt afvan de vaststelling van die ongeschiktheid
en niet van de overtuiging van de werknemer, ook al is ze terecht, dat hij ongeschikt
is. (Artt. 44 en 51,§ 1, eerste en tweede lid, 1",en§ 2, 2", Werkloosheidsbesluit 1991;
art. 33 M.B. 26 nov. 1991.)
20 november 2000
1816

BEDRAG
17. - Be drag - Ancienniteitstoeslag - Beroepsverleden - Verordening (E.E. G.)
nr. 2211/78 -E.G. -Marokko - Artikel 41 SamenwerkingsovereenkomstTijdvakken van verzekering- Samentelling- Bepaling- Uitlegging- Prejudiciele
vraag- H.v.J.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag of van een
handelingvan de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 41 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko,
ondertekend te Rabat op 27 aprill976 en namens de Gemeenschap gesloten door de
verordening (EEG) nr. 2211178 van de Raad van 26 september 1978, voor het Hofvan
Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag
rijst over de uitlegging van het begrip "samentelling van de tijdvakken van
verzekering" inzake de werkloosheidsuitkeringen die wegens het beroepsverleden
worden verhoogd, verzoekt het Hofin de regel het Hofvan Justitie om bij wijze van
prejudiciele beslissing uitspraak te doen. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag.)
6 november 2000
1733

ALLERLEI
18. - Allerlei - Bestuurlijke beslissing - Plaatselijke bevoegdheid - Geschil Nietigverklaring - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Draagwijdte.
Wanneer de arbeidsrechtbank de bestuurlijke beslissing nietig verklaart wegens
de plaatselijke onbevoegdheid van de directeur van het werkloosheidsbureau, verliest zij de bevoegdheid niet om na te gaan of die beslissing in overeenstemming is

-330met de wetten en verordeningen inzake werkloosheid, en om uitspraak te doen over
de rechten die uit die wettelijke bepalingen voortvloeien. (Art. 7, § 11, besluitwet 28
dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
13 maart 2000
569
19. - Allerlei - Controle - Controlekaart - Werkloze - Verplichtingen Persoonlijke aard.
Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de werknemer o.m. in het
bezit zijn van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de
maand tot de laatste dag van de maand en hij moet deze bij zich bewaren voor de
aanvang van de activiteit, waarvoor hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat
tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen; tevens moet hij hiervan
op zijn controlekaart melding maken met onuitwisbare inkt en hij moet die kaart
onmiddellijk voorleggen bij elke vordering door een daartoe bevoegd persoon; die
verplichtingen van de werknemer zijn van persoonlijke aard. (Artt. 45, eerste lid, 2°,
71, eerste lid, 1", 4o en 5°, 137, § 1, 2°, en § 2, 154 en 175, eerste lid, 1°, a,
Werkloosheidsbesluit 1991.)
579
13 maart 2000
20. - Allerlei- Werkloosheidsuitkeringen- Moratoire interesten- Vordering in
rechte - Bestaan van een schuld - Niet opeisbare schuld - Vordering in rechte
ingesteld v66r de opeisbaarheid van de schuld- Gevolg.
Wanneer de rechtsvordering tot toekenning van werkloosheidsuitkeringen wordt
ingesteld voordat die uitkeringen opeisbaar worden, omdat de vereiste stukken pas
na het instellen van de rechtsvordering en niet binnen de bij de reglementering
voorgeschreven termijn volledig zijn toegekomen bij het gewestelijk werkloosheidsbureau, kan die vordering in rechte, wat de op de uitkeringen verschuldigde
moratoire interest betreft, slechts effect sorteren vanaf de dag waarop voornoemde
stukken, behoorlijk en volledig ingevuld, bij het gewestelijk werkloosheidsbureau
zijn toegekomen. (Art. 1153 B.W.; artt. 93, §§ 2 en 4, tweede lid, M.B. 4 juni 1964.)
652
27 maart 2000

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
ALGEMEEN
UITLEGGING
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Arbeidsrechtelijke normen - Hierarchie.
In de hierarchie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen
tussen werkgevers en werknemers hebben de dwingende wetsbepalingen voorrang
op de toepassing van de bepalingen van een algemeen verbindend verklaarde in een
paritair comite gesloten C.A.O. (Art. 51 C.A.O.-wet.)
56
10 januari 2000
2. - Algemeen - Elektriciteitsvoorziening - lntercommunale - Statuut
Goedkeuring bij koninklijk besluit - Aard.
De statuten van een intercommunale voor elektriciteitsvoorziening die bij koninklijk besluit zijn goedgekeurd, vormen een wet in de zin van art. 608 Ger.W. (Art. 608
Ger.W.)
14 januari 2000
102
3. - Algemeen - Arbeidsovereenkomst- Aard van de wet - Dringende reden Termijnen - Dwingende wet.

-331De regel dat, enerzijds, ontslag om een dringende reden niet meer zonder
opzegging of v66r het verstrijken van de termijn mag worden gegeven, wanneer het
feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de
partij die het ontslag geeft, en, anderzijds, alleen de dringende reden waarvan kennis
is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter
rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging of v66r het verstrijken van de
termijn, is een dwingende bepaling ten voordele van de werknemer en de werkgever.
(Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
956
22 mei 2000

4. - Algemeen- Wet- Begrip - Beheerscontract tussen de Franse Gemeenschap
en de R. T.B.F. - Goedkeuring bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
-Aard.
Het beheerscontract dat ingevolge de artt. 8 en 9 Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997
houdende het statuut van de "Radio-Television belge de la Communaute francaise"
op 14 oktober 1997 tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F. gesloten is alsook
het besluit van 14 oktober 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap
houdende goedkeuring van dat beheerscontract zijn geen wet in de zin van art. 608
Ger.W. (Artt. 8 en 9, Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997; art. 1 besluit van de Regering van de
Fr.Gem. van 14 okt. 1997; art. 608 Ger.W.)
2065
21 december 2000

UITLEGGING
5. - Uitlegging - Uitleggingswet - Begrip.
De wet die betreffende een punt waar de rechtsregel onzeker of betwist is, een
oplossing geeft die door de rechtspraak had kunnen worden aangenomen, is een
uitleggingswet. (Art. 84 Gw. 1994.)
453
17 februari 2000

6. - Uitlegging - Uitleggingswet - Omschrijving.
De wet hoeft niet noodzakelijk uitdrukkelijk te vermelden dat zij geheel of
gedeeltelijk van interpretatieve aard is; zulks kan worden afgeleid uit de door de
wetgever gebruikte bewoordingen, de context en de opzet van de wet of de parlementaire voorbereiding ervan. (Art. 84 Gw. [1994]; art. 7 Ger.W.)
28 februari 2000
491
7. - Uitlegging- Uitleggingswet- Inkomstenbelastingen- Aanslagprocedure
- Beslissing van de directeur - Aard.
Art. 98 wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen,
krachtens hetwelk de directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde
ambtenaar in zijn hoedanigheid van administratieve overheid, beslist over de
bezwaarschriften van de belastingschuldigen tegen aanslagen in de inkomstenbelastingen, is van interpretatieve aard. (Artt. 32, 97, eerste lid, en 98 wet 15 maart 1999;
art. 276, eerste lid, W.I.B. [1964]; art. 375, eerste lid, W.I.B. [1992].)
491
28 februari 2000
8. - Uitlegging - Uitleggingswet - Gevolgen.
In geval van een uitleggingswet, wordt de uitgelegde wet verondersteld van in den
beginne de door de uitleggingswet omschreven betekenis te hebben gehad en moet ze
bijgevolg als dusdanig door de hoven en de rechtbanken worden toegepast; het Hof
van Cassatie moet de uitleggingswet toepassen, zelfs wanneer het bestreden arrest
van v66r de inwerkingtreding van die wet dateert. (Art. 84 Gw. [1994]; art. 7 Ger.W.)
28 februari 2000
491
9. - Uitlegging - Wetten - Bevoegdheid - Arbitragehof- Rechtbanken.
De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd, worden in de regel door de
rechter en niet door het Arbitragehof uitgelegd. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) (Impliciet.)
865
8 mei 2000
10. - Uitlegging- C.M.R.-Verdrag- Laden en lassen van goederen- Aansprakelijke - Begrip.

-332Het C.M.R. bepaalt nergens wie instaat voor het laden en lassen van goederen.
(C.M.R.-Verdrag.)
944
19 mei 2000
11. - Uitlegging - Wet 11 jan. 1993 - Artikel 4, eerste lid - Persoon die een
verrichting wenst uit te voeren - Identificatie - Vereisten.
Uit artikel4 van de wet van 11 januari 1993 volgt niet dat een financiele instelling
zich moet vergewissen van de identiteit van een persoon met wie zij regelmatig
relaties onderhoudt en waarvan de identiteit haar bekend is, telkens deze een
verrichting wenst uit te voeren voor een bedrag van 10.000 ecu of meer. (Wet 1 jan.
1993, art. 4.)
1272
18 juli 2000

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Werking in de tijd en in de ruimte - Strafuordering - Nieuwe wet Werking in de tijd.
Een nieuwe wet heeft, inzake strafrechtspleging, een onmiddellijke uitwerking,
zodat zij van toepassing is op alle strafvorderingen die ontstaan zijn v66r de
inwerkingtreding ervan en die, krachtens de oude wet, op die datum nag niet zijn
verjaard.
2 februari 2000
282
13. - Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Strafuordering Verjaring- Schorsing - Nieuwe wet.
Krachtens de onmiddellijke uitwerking die een nieuwe wet inzake strafrec htspleging,
in de regel, heeft, is de nieuwe, bij de wet van 11 dec. 1998 ingevoerde grand tot
schorsing van de verjaring, van toepassing op alle strafvorderingen die voor de
datum van inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan en op die datum, krachtens de
oude wet, nag niet zijn verjaard; die regel is van toepassing op het geheel van de
rechtspleging, vanaf de dag van de terechtzitting waarop de strafvordering is
ingesteld voor de eerste rechter, zelfs als die rechter over die rechtsvordering reeds
uitspraak heeft gedaan. (Art. 24 VT.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.)
587
15 maart 2000
14. - Werking in de tijd en in de ruimte - Wet Administratieve Geldboeten Wijziging- Verzachtende omstandigheden - Toepassing van nieuwe wet.
Het beginsel van de terugwerkende kracht van de mildere straf zoals bepaald in
art. 2, tweede lid, Strafwetboek geldt wanneer de wetswijziging aanneming van
verzachtende omstandigheden en vermindering van voorgeschreven geldboeten
mogelijk maakt nu ze de situatie van de betrokkene verbetert. (Art. 2, tweede lid Sw.;
art. lter Wet Administratieve Geldboeten, zoals ingevoegd bij art. 76 wet 13 feb.
1998.)
690
3 april 2000
15. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen- W.I.B. (1992)- Cassatieberoep.
Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" in de zin
van art. 97, derde lid, wet 15 maart 1999 worden oak begrepen de bepalingen van het
W.I.B. 1992 die toepasselijk 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 cassatieberoepen. (Art. 97, derde en negende lid, wet 15
maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
10 april 2000
764
16. - Werking in de tijd en in de ruimte - Onderzoek in strafzaken - Beschikking tot verwijzing- Hoger beroep van de verdachte- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Bevoegdheid- Controle van de rechtspleging- Nieuwe wet- Werking in de tijd.
Het nieuwe art. 135, § 3, Sv. wordt geschonden door de kamer van inbeschuldigingstelling die, met toepassing van die bepaling, uitspraak doet, hetzij over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die een handeling van het onderzoek of de
bewijsverkrijging aantasten, hetzij over een grand van niet-ontvankelijkheid of van
12. -

-333verval van de strafvordering, wanneer de beschikking tot verwijzing van de raadkamer is gewezen v66r 2 oktober 1998, datum van inwerkingtreding van de wet 12
maart 1998. (Art. 135, § 2, Sv., wet 12 maart 1998.)
821
19 april 2000

17. - Werking in de tijd en in de ruimte- Werking in de tijd- Gemeentebelastingen - Wl.B. (1992) - Cassatieberoep.
De bepalingen van het W.I.B. 1992, v66r de wijziging ervan bij wet 15 maart 1999,
die betrekking hebben op het cassatieberoep tegen een beslissing van de bestendige
deputatie van een provincieraad op een vordering waarvan de waarde minder dan
10.000 frank bedraagt, zijn van toepassing op de v66r 6 april 1999 ingediende
bezwaren tegen de gemeentebelastingen. (Art. 97, derde en tiende lid, wet 15 maart
1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
950
22 mei 2000
18. - Werking in de tijd en ruimte - Werking in de tijd - Belastingwet - Niet
terugwerkende kracht.
Een nieuwe wet is in de regel niet alleen 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 toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van
handelingen, toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen,
toestanden of feiten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken
waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het
karakter van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een
bepaald aanslagjaar, geldt voor de bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een
belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer zij het gevolg zijn van
vroeger afgesloten overeenkomsten.
992
25 mei 2000
19. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd- Artikel 2, tweede
lid, Sw. - Artt. llbis en 15ter K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978 - SocialeDocumentenwet - Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid- Aard- Opheffing- Toepassing.
De veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid in toepassing van de artikelen 11bis en 15ter van het koninklijk besluit
nr. 5 Sociale-Documentenwet is geen straf, zodat artikel2, tweede lid, Strafwetboek
geen toepassing vindt. (Art. 2, tweede lid, Sw.; Artt. 11bis en 15ter K.B. nr. 5 van 23
oktober 1978.)
30 mei 2000
1003
20. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Landverzekering
- Verzekeraar - Vordering tot terugbetaling - Voorafgaande kennisgeving Wettelijke verplichting- Accessorium van een contractueel recht- Toepasselijke wet.
De wettelijke verplichting voor de verzekeraar om de verzekeringnemer of, in
voorkomend geval de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, voorafgaandelijk
kennis te geven van zijn voornemen om een vordering tot terugbetaling in te stellen,
is een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering die gegrond is op de
contractuele verbintenis van de verzekerde, zodat die verbintenis onder dezelfde wet
als de vordering tot terugbetaling valt. (Art. 88, tweede lid, wet 25 juni 1992.)
1195
23 juni 2000
21. - Werking in de tijd en in de ruimte - Strafzaken - Strafuordering Verjaring - Schorsing - Nieuwe wet.
De wet 11 dec. 1998 is van toepassing op alle strafvorderingen die v66r de datum
van de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum
krachtens de oude wet nog niet zijn verjaard; de nieuwe grand tot schorsing van de
verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het vonnis
nog niet zijn verjaard. (Art. 24, wet 17 april 1878; art. 3, wet 11 dec. 1998.)
20 september 2000
1402

-33422. - Werking in de tijd en in de ruimte - Strafrecht - Strafuitsluitingsgrond
ingevoerd door nieuwe wet - Toepassing op misdrijven onder oude wet gepleegd.
De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die
welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast,
is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde
misdrijven, wat kan blijken onder meer uit het stelsel van de wet. (Art. 2, tweede lid,
Sw.)
1485
3 oktober 2000
23. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Verzekering Artikel 86 Landverzekeringswet.
Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, in
werking getreden op 1 januari 1993, dat aan de benadeelde van een schadegeval een
rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar verleent, is ook
toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 1993, behoudens
wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastgesteld.
6 oktober 2000
1518
24. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Nieuwe wet Strafzaken - Strafvordering - Verjaring - Termijn - Verlenging - Toepassing.
Nu de regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het strafbaar feit of
de straf bedoeld in de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. impliceren deze
artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden veroordeeld op grand van
een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan worden toegepast
voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nog geen verjaring was bereikt
onder de vroegere wet. (Art. 21 tot 24 V.T.Sv; art. 7.1 E.V.R.M.; art. 15.1l.V.B.P.R.)
5 december 2000
1920

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
25. - Wettigheid van besluiten en verordeningen. - Besluit van de Vlaamse
Regering - Nietigverklaring door de Raad van State - Gevolg.
Het arrest waarbij de Raad van State een besluit van de Vlaamse Regering nietig
verklaart, brengt door terugwerking de vernietiging jegens eenieder mede van dit
besluit, vanaf het ogenblik waarop het in werking is getreden.
10 oktober 2000
1540

GEVOLGENVAN INTERNATIONALE NORMEN
26. - Gevolgen van internationale normen -Artikel39, tweede lid, E.G.-Verdrag
- Verbod van discriminatie op grand van nationaliteit - Rechtstreekse werking Conflict met regel van intern recht - Werknemer van vreemde nationaliteit Huwelijk met een Belg - Sociale documenten - Arbeidskaart - K.B. nr. 34 van 20
juli 1967- Gevolg.
Art. 2 van het K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 betre:ffende de tewerkstelling van
werknemers van vreemde nationaliteit levert, in zijn versie v66r de wijziging bij K.B.
van 19 mei 1995, in de zin dat het een arbeidskaart of -document oplegde aan
vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door art. 39, tweede lid,
E. G.-Verdrag verboden dis criminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake
van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grand van
nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden afschaft, heeft directe werking
binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee strijdige
regel van het nationale recht buiten toepassing te laten. (Art. 39, tweede lid,
E.G.-Verdrag; artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967, gewijzigd bij
K.B. nr. 34 van 19 mei 1995.)
30 mei 2000
1003

27. - Gevolgen van internationale normen - Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens - Wet in de zin van artikel 608 Ger. W.

-335De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10
december 1948 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties, is niet
ingevoerd in het Belgische recht en is geen wet in de zin van art. 608 Ger.W. (Art. 608
Ger.W.)
21 juni 2000
1171

ALLERLEI
28. - Allerlei - Machten - Uitvoerende Macht- Verordenende bevoegdheid Aard - Arbeidsongevallenwet - Overheidspersoneel - Gevolg.
De regeling tot bindende erkenning van de graad van blijvende invaliditeit van het
personeelslid van de overheid dat slachtoffer werd van een arbeidsongeval of ongeval
op de weg naar en van het werk, die op grond van wettelijke bepalingen is uitgewerkt
in een koninklijk besluit, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van het arbeidsgerecht om de geschillen met betrekking tot het percentage aan blijvende invaliditeit
te beslechten, ook al dient het arbeidsgerecht de wettelijke regeling tot erkenning in
acht te nemen. (Artt. 4, § 1, laaste lid, 19 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel;
artt. 8 en 9 K.B. 13 juli 1970; art. 579, 1°, Ger.W.)
7 februari 2000
313
29. - Allerlei - Ministeriele omzendbrief - Het houden van Bevolkings- en
Vreemdelingenregisters - Publicatie in Staatsblad - Aard - Schending - Gevolg.
De in het Staatsblad bekendgemaakte omzendbriefvan 7 oktober 1992, betreffende
het houden van de bevolkingsregisters en vreemdelingenregister, bevat abstracte
regels die het karakter van algemeenheid vertonen dat kenmerkend is voor een wet.
(Artt. 608 en 1080 Ger.W.; art. 15, sub a end, ministeriele omzendbrief 7 okt. 1992,
B.S. 15 okt. 1992.)
2088
22 december 2000

WOONPLAATS
1. - Burgerlijke zaken- Gerechtsbrief- Kennisgeving- Verzoekschrift in hager
beroep - Kennisgeving - Woonplaats van geadresseerde.
Wanneer een eiser in de loop van de rechtspleging van woonplaats is veranderd
zonder de griffie en de tegenpartij daarvan op de hoogte te brengen, is de kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep aan het adres dat in de processtukken is
opgegeven regelmatig. (Art. 46, § 2, Ger.W.)
9 juni 2000
1073
2. - Burgerlijke zaken - Gerechtsbrief- Oproeping - Artikel 751 Ger. W. Verwittiging - Woonplaats van geadresseerde.
Om te voldoen aan het bepaalde in art. 751, § 1, Ger.W. is in hoger beroep vereist
dat de verwittiging van de plaats, het uur en de dag waarop het vonnis of arrest, dat
geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, zal worden gevorderd, door de griffier
bij gerechtsbrief wordt afgegeven aan de woonplaats van de geadresseerde zoals zij
in de processtukken is opgegeven. (Art. 751, § 1, tweede lid, Ger.W.)
9juni2000
1073
3. - Onschendbaarheid - Grondwet - Begrip.
Onder het begrip "waning" in de zin van de artt. 15 Gw. en 87 Sv. moet de plaats
worden verstaan die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke
verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van
zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn prive-leven. (Art.
15 gecotird. Gw. [1994); art. 87 Sv.)
20 december 2000
2057

WRAKING
1. - Opsomming in de wet - Gevolg - Rechten van de Mens - Verdrag Rechten
van de Mens - Artikel 6.1 - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke
Rechten- Artikel14.1- Rechtspleging.

-336Aangezien de redenen tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd in de
wet, kan de schending van de artt. 6.1 E.VR.M. en 14.1 I.VB.P.R. geen grond tot
wraking opleveren. (Art. S2S Ger.W.; art. 6.1 E.VR.M. en art. 14.1 I.VB.P.R.)
4 februari 2000
304
2. - Beroepstucht - Lid van de commissie van beroep van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot
wraking van een lid van de commissie van beroep van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten. (Artt. 5, § 3, derde en vierde lid, en 7, § 5,
wet 22 april 1999 betre:ffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.)
24 februari 2000
4 77
3. - Tuchtzaken - Beoordeling van wrakingsgronden - Bevoegdheid - Algemeen.
lngevolge de wijziging aangebracht aan art. S3S Ger.W. bij wet van 12 maart 199S
aan de regels over de wraking, behoort de beoordeling van wrakingsgronden niet
meer aan de rechtsinstantie waarvan de leden gewraakt worden, maar aan de
onmiddellijke hogere rechtsinstantie : die bepaling heeft een algemene strekking en
is in beginsel toepasselijk op alle tuchtrechtsplegingen. (Art. S3S Ger.W.)
24 februari 2000
4 77
4. - Redenen- Artikel828, 8°, 1, Ger. W. - 1krzoek tot verrichten van bijkomende
onderzoekshandeling - Beslissing in hager beroep - Uitspraak alvorens recht te
doen - Gevolg - Herhaald verzoek.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van art.
61quinquies Sv. oordeelt over het hoger beroep van een der partijen tegen de
weigering van de onderzoeksrechter tot het verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling is een uitspraak alvorens recht te doen in de betekenis van de uitzonderingsbepaling van art. S2S, so, 1, Ger.W.; zodat de magistraat die aan deze uitspraak heeft
medegewerkt, bij de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging
kan kennisnemen van een alsdan herhaald verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. (Art. S2S, so, 1, Ger.W. en 61quinquies en 127 Sv.)
21 maart 2000
639
5. - Strafzaken - Verzoekschrift - Neerlegging op de griffie - Termijn Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift tot wraking dat de beklaagde na het pleidooi van de burgerlijke
partij ter gri:ffie van het hof van beroep neerlegt, is niet ontvankelijk wanneer het
steunt op een grond die de wrakende partij voor de aanvang van dat pleidooi kende.
(Art. S33 Ger.W.)
SS2
10 mei 2000
6. - Strafzaken - 1krzoekschrift - Neerlegging op de griffie - Termijn Openbare orde.
De regel volgens welke de gene die een wraking wil voordragen, dit moet doen voor
de aanvang van de pleidooien, tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan, is
van openbare orde. (Art. S33 Ger.W.)
10 mei 2000
SS2
7. - Vordering- Onduidelijkheid- Ontvankelijkheid.
De vordering tot wraking is niet ontvankelijk, wanneer zij geen blijk geeft van de
vereiste duidelijkheid en nauwkeurigheid om de draagwijdte en de omvang van de
aangevoerde grieven te bepalen. (Art. S35, Ger.W.)
10 mei 2000
SS4
8. - Wrakingsgronden - Rechter en deskundige - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Assessor - Onpartijdigheid - Begrip.
De omstandigheid dat een van de assessoren van de commissie als stagebeleider
heeft deelgenomen aan de beroepsopleiding van de psycholoog wiens verslag bij het
dossier is gevoegd, maar geen deel heeft gehad aan het opmaken van dat verslag,
kan, bij ontstentenis van cumul van de ambten van rechter en deskundige in dezelfde
zaak, geen wrakingsgrond opleveren, en volstaat op zich niet om de twijfels te

-337verantwoorden die de veroordeelde koestert omtrent de onpartijdigheid van de
commissie die geweigerd heeft hem voorwaardelijk in vrijheid te stellen.
31 mei 2000
1026

9. - Rechtspleging - Akte van wraking - Mededeling aan de gewraakte magistraat - Opschartende werking - Duur.
De opschortende werking van de tegen een lid van het hof van beroep ingestelde
wraking vervalt noodzakelijkerwijs te rekenen van de dag van de betekening, aan de
partijen, van het arrest van het Hofwaarin het verworpen wordt. (Art. S37 Ger.W.)
21 juni 2000
1175

10. - Wrakingsgranden - Bewijs - Geen bewijs - Gevalg.
Als de wrakende partij noch een schriftelijk bewijs noch een begin van bewijs levert
van de gronden van de wraking, kan zijn vordering worden afgewezen op de
eenvoudige verklaring van de magistraat tegen wie de wraking is gericht. (Art. S39
Ger.W.)
21 juni 2000
1175
11. - Strafzaken - Rechtsmisbruik - Ontvankelijkheid.
Wanneer de vorderingen van een eiser in cassatie, die de leden van het Hof wil
wraken die zitting moeten houden in de hem betreffende zaak, uitsluitend ertoe
strekken de rechtsgang te belemmeren en de belangen van de tegenpartijen te
schaden, leveren zij een rechtsmisbruik op en zijn zij bijgevolg niet ontvankelijk.
(Art. S39 Ger.W.)
21 juni 2000
1176
12. - Beraepsinstituut van Vastgaedmakelaars - Beraepskamer - Hage graad
van vijandschap - Begrip.
De omstandigheden dat de voorzitter van de beroepskamer, die heeft kennisgenomen van een beraep tegen twee beslissingen van de uitvoerende kamer waarbij
de wraking van bepaalde leden van die kamer worden verworpen, een verslaggever
aanwijst conform de regels die in tuchtzaken gelden, en dat laatstgenoemde in zijn
verslag vermeldt dat het door eiser opgegeven adres het laatst gegeven adres is,
wijzen niet op een hoge graad van vijandschap. (Art. S2S, 11°, Ger.W.)
23 juni 2000
119S

13. - Beraepsinstituut van Vastgaedmakelaars grand - Voarwaarde.

Beroepskamer -

Wrakings-

De rechter is niet verplicht zich van de zaak te onthouden, wanneer uit geen enkel
aan de beoordeling van het Hof van Cassatie voorgelegd stuk blijkt dat hij op de
hoogte was van een tegen hem bestaande wrakingsgrond. (Art. S31 Ger.W.)
23 juni 2000
119S

14. - Grand - Rechter die van het geschil heeft kennisgenamen Begrip - Jeugdrechter - Dwangmaatregelen.

Geschil -

De jeugdrechter dient rekening te houden met de nieuwe gegevens en met de
evolutie van de toestand van het kind, van zijn gezin of van zijn gezinsleden, zodat
niet kan worden overwogen dat hij, bij de uitspraak over een vordering tot
hernieuwing van een dwangmaatregel die hij reeds eerder had genomen, van
hetzelfde geschil kennisneemt in de zin van art. S2S, so, Ger.W. (Art. S2S, so, Ger.W.;
artt. 10 en 3S, Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991.)
1270
11 juli 2000

15. - Orde van Advacaten- Tuchtraad in hager beraep - Wraking van een lidWrakingsgranden - Hage graad van vijandschap - Begrip.
De stukken waaruit blijkt dat er een zekere spanning bestaat tussen een lid van de
tuchtraad in hoger beroep en verzoekster tot wraking naar aanleiding van het in
staat van wijzen stellen van een zaak waarin zij als raadsman elkaars tegenstander
waren voor de rechtbank van eerste aanleg, wijzen niet op een hoge graad van
vijandschap, aangezien die reeds oude incidenten niet van die aard schijnen te zijn
dat zij het oordeel van voornoemd lid zouden kunnen bei:nvloeden. (Art. S2S, 11°,
Ger.W.)
26 oktober 2000
1666

-33816. - Strafzaken - Termijn - Aanvang van de pleidooien- Begrip.
De aanvang van de pleidooien, bedoeld in artikel 833 van het Gerechtelijk
Wetboek, is het tijdstip waarop met pleiten wordt begonnen en niet het tijdstip van
het pleidooi van de partij die de wraking wenst voor te dragen. (Art. 833 Ger.W.)
14 november 2000
1785

17. - Burgerlijke zaken - Vrederechter - Gewettigde verdenking- Onttrekking
van de zaak - Onderscheid.
Het Hof wijst het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak op grand van
gewettigde verdenking van een vredegerecht af, wanneer uit de bewoordingen van
het verzoekschrift blijkt dat de verdenking enkel betrekking heeft op de vrederechter
en op een rechter-plaatsvervanger, maar niet op de overige rechters in dat gerecht;
gesteld dat de aangevoerde motieven een of meer gronden tot wraking zouden
opleveren t.a.v. de beide betrokken magistraten, staat het niet aan het Hof daarvan
kennis te nemen. (Artt. 650, 656, eerste lid, 828 en 838 Ger.W.)
1812
20 november 2000
18. - Burgerlijke zaken- Vormvereisten- Neerlegging op de griffie- Niet door
de partij ondertekende akte tot wraking - Bijzondere volmacht niet bij de akte
gevoegd - Gevolg.
De ter griffie neergelegde akte tot wraking die niet door eiser is ondertekend en
waarbij de bij de wet opgelegde bijzondere volmacht niet is gevoegd, is niet
ontvankelijk. (Art. 835 Ger.W.)
21 december 2000
2087

z
ZIEKTE . EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Verzekeringsinstelling- Uitgaven - Waarachtigheid - Terugvordering - Betwisting door arbeidsongevallenverzekeraar - Oorzakelijk verband
tussen letsels en uitgaven - Gevolg.
In een geschil over de terugvordering door de verzekeringsinstelling tegen degene
die voor het ongeval aansprakelijk is, van de bedragen die zij aan haar verzekerde
heeft uitgekeerd, volgt niet uit het feit dat die bedragen bewezen zijn dat er een
oorzakelijk verband is tussen de bedragen en het ongeval. (Art. 136, § 2, vierde lid,
Z.I.V.-wet 1994; artt. 22, 24, 26 en 28 Arbeidsongevallenwet.)
308
7 februari 2000

2. - Algemeen- WA.M. -verzekering- Schade veroorzaakt door een niet gei"dentificeerd of niet verzekerd voertuig - Benadeelde in het genot van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering- Eigen rechtsvordering van de verzekeringsinstelling tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Beperking.
De Z.I.V.-instelling heeft, krachtens art. 76quater Z.I.V.-wet, tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties, in dezelfde gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde een
recht van vergoeding ten laste van dit fonds heeft. (Art. 76quater, § 2, laatste lid,
Z.I.V.-wet; artt. 49, 50 en 79, § 2, wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen; art. 17 K.B. 16 december 1981.)
10 oktober 2000
1544
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ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
3. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - Primaire
ongeschiktheid - Eerste zes maanden - Waardering - Beroepscriteria.
Over de eerste zes maanden van primaire arbeidsongeschiktheid kan een werknemer ten laste blijven van zijn verzekeringsinstelling, op voorwaarde dat de bij de wet
bepaalde vermindering van het vermogen tot verdienen gewaardeerd wordt ten
aanzien van het gewone beroep van de betrokkene, althans indien de oorzakelijke
aandoening voor een gunstig verloop of genezing vatbaar is binnen een tamelijk korte
tijdspanne. (Art. 100, § 1, eerste en derde lid, Z.I.V.-wet 1994.)
317
7 februari 2000
4. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Arbeidsongeschiktheid - Erkenning
- Verrichten van niet toegelaten arbeid - Gevolg.
De arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtigde die een niet toegelaten arbeid aanvat
en daardoor een einde maakt aan de erkenning van zijn arbeidsongeschiktheid, kan
slechts opnieuw rechtmatige uitkeringen genieten door een nieuwe aangifte en
erkenning van arbeidsongeschiktheid. (Art. 51 en 56, § 2, Z.I.V.-wet 1963.)
30 oktober 2000
1681
5. - Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Zelfstandigen - Geschil - Gerechtsdeskundige - Ereloonstaat - Wettelijk tarief- Toepassing.
Het koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de
erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten
inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, is van toepassing op geschillen over de toepassing van de uitkeringsverzekering voor werknemers en voor zelfstandigen waarin
een medisch expert wordt aangewezen. (Art. 167, laatste lid, Z.I.V.-wet 14 juli 1994
en artt. 1, 4 en 5 K.B. 25 juni 1997.)
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ALLERLEI
6. - Allerlei - Geneeskundige Raad voor Invaliditeit - Wetgeving voor rust- en
invaliditeitspensioenen der werknemers - Toekenning van overlevingspensioen Voorwaarden - Langstlevende echtgenoot minder dan 45 jaar - Vaststelling van
ongeschiktheid - Beslissing - Pensioenbeslissing - Gerechtigde - Onderscheiden
betwistingen- Overheid- Instelling- Rijksdienst voor Pensioenen- Verwijzing in
de kosten.
De Rijksdienst voor Pensioenen is als instelling belast met de toepassing van de
wetten en verordeningen inzake rust- en overlevingspensioenen der werknemers en
dient verwezen in de kosten van de onderscheiden procedures gevoerd naar aanleiding van het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid en het pensioenrecht van de
langstlevende echtgenoot die de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt en dit
pensioen slechts kan bekomen indien hij een arbeidsongeschiktheid bewijst van
minstens 66 % die moet vastgesteld worden door de Geneeskundige Raad voor
Invaliditeit, ingesteld bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en
die met dit onderzoek is belast krachtens art. 46, § 1, van het K.B. van 21 dec. 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement. (Artt. 580, 581, 582, 1o en 2°, en 1017,
tweede lid, Ger.W.; art. 16, § 1, tweede lid, Pensioenwet Werknemers; art. 46, § 1, en
47, § 2, K.B. 21 dec. 1967; artt. 81 en 82 K.B. 14 juli 1994, Z.I.V.-wet 1994.)
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NOTEN EN CONCLUSIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
De noten en conclusies van het openbaar ministerie verschenen vanaf 1961 tot en
met 1970 zijn opgenomen in de tienjarige inhoudsopgave van de Arresten van
het Hof van Cassatie, alsmede in "Bulletin des arrets de la Cour de Cassation"
en in "Pasicrisie beige" (eerste deel van 1970).
De noten en conclusies van het openbaar ministerie vanaf 1971 tot en met 1978
en de jaargangen 1978-79 tot en met 1990-91 zijn opgenomen in hoekdee} V (Register) van de Arresten van het Hof van Cassatie 1990-91.

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
Herstelplicht - Staat - Schadeverwekkende fout van een rechter of een ambtenaar van het O.M. waarvoor de Staat aansprakelijk is- Wettelijke onmogelijkheid
om een magistraat persoonlijk aansprakelijk te stellen - Geen aantasting van de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht en van de magistraten ervan.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 1992,
nr. 215.
Herstelplicht - Staat en overheid - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 19 dec. 1991, A.R. nr. 8970, Bull. en Pas., 1992,
nr. 215.
Herstelplicht- Staat- Schade ten gevolge van een fout van de Staat of van zijn
organen in de openbare dienst van de rechtsbedeling - Begrip - Aansprakelijkheid niet noodzakelijk uitgesloten door de regels inzake verhaal op de rechter- Omstandigheden waarin die aansprakelijkheid niet is uitgesloten - Voorwaarden voor
die aansprakelijkheidsverklaring.
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 orgaanVoorwaarden 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 - Aansprakelijkheid 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 - Medeaansprakelijkheid van getroffene - Ernst van de respectieve 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 verwondingen, doden - Onopzettelijk toebrengen van
verwondingen en onopzettelijk doden - Vergoedingsvordering- Verjaring- Termijn - Aanvang.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 9627, A. C., 1994, nr. 16.

-342Herstelplicht - 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- of verordeningsbepaling - Materiele overtreding - Begrip- Sociale zekerheid- Werknemers- Bijdragen- Betaling- Niet-betaling.
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- of verordeningsbepaling - 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- Instorting - Gebrek in de bouw- Aansprakelijkheid van de eigenaar- Gebouw in oprichting- 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 - Burenhinder - Eigendomsrecht - Verbroken evenwicht - Compensatie - Volledig verbod 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 - Belasting over de toegevoegde waarde- Benadeelde 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- Vergoeding 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 - Aansprakelijkheid voor andermans daden - Voorwaarden.
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 belang - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 april1998, A.R. nr. C.94.0438.N, A. C., 1998, nr.
188.
Schade - Begrip. Vormen - Begrip - Verlies van een kans - 'Ibtstandkoming 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 - Verband tussen fout en schade - Schade die bestaat in een verlies van een kans - Schade
ten gevolge van de 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.
Herstelplicht - Staat. Overheid - Directeur van de belastingen - Rechtsprekende functie - Fout - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 1998, A.R. nr. C.97.0236.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 343.
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-343Daad - Fout - _Rec~tspre~ende ~eslissing - Rec~tsnorm 'OIIt::::lp de feiten van de zaak
toegepast - Dwalmg m de mtleggmg of de toepassmg - G~volg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 1998, A.R. nr. C.~7.0236.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 343.
Daad - Fout - Rechtsprekende beslissing - Rech~snorm_ waarbij men ertoe verplicht wordt iets niet te doen of op een bepaalde mamer wei_ iets te doen- Begrip.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26 juni 1998, A.R. nr. C.~7.0236.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 343.
Daad- Fout- Directeur van de belastingen- Rec~tsp:r:-~kende functie- Fout
waarvoor de Staat aansprakelijk wordt gesteld - Begnp.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 26juni 1998,A.R. nr. C.~7.0236.F,Bull. en Pas.,
1998, nr. 343.
Algemeen - Daad - Fout - Gemeente --:- C~llege van b'-:t_rgemeester en schepenen - Beraadslagend orgaan - Eenst.~~mighmd - Persoo~lijke daad - Redenen
van vonnissen en arresten- TegenstnJdige redenen.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999,A.R. P.97.13~4.F,A.C., 1999, nr. 124.
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. _Raming. ~eilda.tum --- Peildatum - Materiele en morele schade - Blijvende arbeidsong~sch.Ikthmd - Vaststaande schade die
in haar geheel kan wor~en _geraamd - Consohdatiedatum ---- Forfaitaire schadevergoeding - Compensatmre mterest.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 13 sept. 2000,A.R. P.99.14~5.F,A.C., 2000, nr. 464.

AFSTAMMING
Erfrecht -Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing aan art. 14 Ja ~.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)- Toetsing aan artt. 6 en (3bis Gw.
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 15 mei 1992, A.R. nr. 6583"' A. C., 1991-92, nr. 484.
Erkenning van vaderschap - Minderjarige van minder dq_:n 15 jaar _ Vertegenwoordiging in rechte.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april1993, A.R. nr. 9550, eull. en Pas., 1993, nr.
207.
Erkenning van vaderschap - Niet betwist vaderschap - l3elang van het kindBevoegdheid van de rechter - Grenzen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 29 april1993, A.R. nr. 9550, .8uzz. en Pas., 1993, nr.
207.

AMBTENAAR
Allerlei- Ambte.f!a.ar v~n Financie.f! -:- Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier - Openbaar m1mstene - Macht1gmg van de procureur-g~neraal- Delegatie Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 17 juni 1999, A.R. C -97 .0223.N, A. C., 1999,
nr. 369.
Allerlei - Ambtenaar van Financien - Verzoek tot inzage v~n een gerechtelijk dossier - Machtiging van de procureur-generaal - Vervanglng van de procureurgeneraal - 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.J\T, A. C., 1999, nr. 270.
Orde van Apothekers - Begrip.

-344Concl. 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, AC., 1999, nr. 270.
Orde van Apothekers - Organen - Besluiten- 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.
Wachtdienst beperkt tot een enkele gemeente - Akkoord - Mededinging -Weerslag.
Noot X.D.R., Cass., 9 nov. 2000, A.R. D.99.0005.F, A. C., 2000, nr. 613.

ARBEID
Gezondheid en veiligheid - Diensthoofd veiligheid - Verwijdering uit de functie
- Ontslag.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 5 okt. 1992,A.R. nr. 7917,A.C., 1991-92, nr. 648.
Allerlei- Gelijke behandeling- Werknemers -Mannen en vrouwen- Discriminatie - Bepaling - Nietigheid - Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 9575, A. C., 1994, nr. 23.
ARBEIDSONGEVAL
Aansprakelijkheid - Samenlopende fouten - Gedeeltelijke aansprakelijkheid van
een derde - Rechtsvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar - Indeplaatsstelling - 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- Schorsing en stuiting.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 feb. 1992, A.R. nr. 7671,AC., 1991-92, nr.
317.
Rechtspleging- Verjaring- Fonds voor Arbeidsongevallen- Terugvordering van
onverschuldigde vergoedingen - Wijziging van de graad van arbeidsongeschiktheid.
Conclusie proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, A. C., 1991-92, nr.
317.
Weg naar en van het werk- Gelijkgestelde trajecten- Begrip.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 april1992, A.R. nr. 7791, AC., 1991-92, nr. 433.
Weg naar en van het werk- Gelijkgestelde trajecten - Inning van het loon.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 april1992, A.R. nr. 7791,A.C., 1991-92, nr. 433.
Weg naar en van het werk- Normaal traject- Omweg.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 13 april1992,A.R. nr. 7791,A.C., 1991-92, nr. 433.
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Gedekte schade.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei 1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr. 488.
Schade - Beslissing van het strafgerecht - 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- Gelijkgestelde trajecten- Verblijfbuitenshuis- 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- Werknemer die onder het gezag van de werkgever staat - Gezagsverhouding - Begrip.

-345Concl. 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, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject
- 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, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject
- Onderbreking - Reden - Wettige 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, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject
- Onderbreking - Duur- Belangrijkheid - 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- Allerlei- Vergoeding betaald door arbeidsongevallenverzekeraarSaldo 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, bestaan, 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, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject - Onderbreking- Ongeval tijdens de onderbreking.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 nov. 1999, A.R. S.98.0047.F, A. C., 1999, nr.
591.
Rechtspleging- Allerlei- Arbeidsongeschiktheid- Graad- WijzigingArbeidsongevallenverzekeraar - Verplichting - 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.
Begrip. Bestaan. Bewijs - Bestaan- Plotselinge gebeurtenis - Begrip -Autobuschauffeur - Zich bukken -Autobus - Dagelijks gebaar - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.98.0136.F, A. C., 2000, nr.
117.
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Herstel- Arbeidsongeschiktheid - Blijvende invaliditeit- Rente- Vaststelling- Partijen -Akkoord- Omvang- Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. 8.98.0147 .F, A. C., 2000,
nr. 277.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject
- Omweg - Grootte - Omweg - Reden - Afzonderlijke begrippen.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000,A.R. S.99.0139.F,AC., 2000,
nr. 702.
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs)- Begrip- Normaal traject
- Omweg.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000, A.R. S.99.0139.F, A. C., 2000,
nr. 702.

ARBEIDSOVEREENKOMST
Allerlei - Nietig beding -Art. 25 Arbeidsovereenkomstenwet - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 okt. 1991, A.R. nr. 7537, A C., 1991-92, nr. 84.
Einde - Opzeggingsvergoeding - Ontslag om dringende reden - Partij die ontslag geeft.

-346Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 maart 1992, A.R. nr. 7694, A. C., 1991-92, nr.
372.
Einde - Opzegging - Termijn - Bediende - Zelfde werkgever- Begrip.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei 1992, A.R. nr. 7816,A.C., 1991-92, nr. 489.
Einde -Allerlei- Concurrentiebeding- Niet-naleving door de werknemer - Verplichting tot betaling van een gelijkwaardig bedrag.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1juni 1992, A.R. nr. 7827, A. C., 1991-92, nr. 513.
Einde -Allerlei- Concurrentiebeding - Geldigheid - Betaling door de werkgever van de compensatoire vergoeding.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 1juni 1992, A.R. nr. 7827, A. C., 1991-92, nr. 513.
Begrip - Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeel 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.
Bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 feb. 1993, A.R. nr. 9578, Bull. en Pas., 1993,
nr. 109.
Einde - Eenzijdige wijziging- Arbeidstijd - Onrechtmatige beeindiging.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 mei 1993, A.R. nr. 8342, A. C., 1993, nr. 240.
Einde- Andere wijzen van beeindiging- Eenzijdige wijziging van essentiele bestanddelen van de arbeidsovereenkomst - 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- Werknemers -Mannen en vrouwen- Discriminatie - Bepaling - Nietigheid - Omvang.
Noot, J.F.L., Cass., 17 jan. 1994, A.R. nr. 9575, A. C., 1994, nr. 23.
Algemeen- Handelsvertegenwoordiger- Vermoedens - Wettelijk vermoedenHandelsvertegenwoordiger tewerkgesteld als werknemer - Zelfstandig vertegenwoordiger - Activiteiten - Cumulatie - Verschillende ondememingen - 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 - Begrip en bestaansvereisten - Handelsvertegenwoordiger - Vermoedens - Wettelijk 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,A.C., 1994,
nr. 119.
Einde- Opzeggingsvergoeding- Opzegging- Keuze - Modaliteiten- Werkgever - Beeindiging - Overeenkomst - Onbepaalde tijd- Uitvoering- Schorsing- Werkman - Arbeidsongeschiktheid - 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.
Einde- Opzegging- Opzeggingsvergoeding- Keuze- Modaliteiten- Werkgever - Beeindiging - Overeenkomst - Onbepaalde tijd - Uitvoering - Schorsing - Werkman - Arbeidsongeschiktheid- 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 - Werkman- Arbeidsongeschiktheid- Gedurende meer dan zes maanden - Werkgever - Beeindiging - Opzeggingsvergoeding
- Opzegging - Keuze - Modaliteiten - Overeenkomst - Onbepaalde tijd.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 26 mei 1997, A.R. nr. S.96.0123.F, Bull. en Pas.,
1997, nr. 238.
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- Zware fout - Professionele samenwerking - Tijdelijke voortzetting- Werkgever- Voorstel- Werknemer- Weigering- Nieuw verhoor- Resultaat- Werkgever - Invloed - Dringende reden.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 nov. 1999, A.R. S.98.0061.F, A. C., 1999, nr.
593.
Aard van de wet. Toepassingssfeer - Aard van de wet - Dringende reden - Termijnen - Dwingende wet.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, A. C., 2000,
nr. 311.
Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Handelsvertegenwoordiger - Vermoeden - Vermoeden "iuris tantum"
van het bestaan van een arbeidsovereenkomst - Bewijs van tegendeel- Bewijs van
de hoedanigheid van zelfstandige - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0080.F, A. C., 2000,
nr. 312.

ARBITRAGE
Faillissement - Overeenkomst tot arbitrage - Curator- Tegenstelbaar karakter - Voorwaarden.
Noot, J.S., Cass., 8 mei 1998, A.R. nr. C.96.0400.F, A. C., 1998, nr. 229.
Buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraak- Erkenning en tenuitvoerleggingBindend 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.
Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, 15 dec. 2000, A.R. C.00.0123.N, A. C., 2000, nr. 695.
Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Casssatieberoep - Ontvankelijkheid - Arbitragehof- Prejudicieel geschil- Hofvan Cassatie- Verplichting.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000,A.R. C.00.0123.N,A.C., 2000, nr.
695.
ARBITRAGEHOF
Prejudiciele vraag- Verplichting voor het Hofvan Cassatie- Niet ontvankelijkheid en onpartijdigheid - Wraking.
Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. P.93.0458.N, A. C., 1994, nr. 273.
Prejudiciele vraag- Verplichting voor het Hofvan Cassatie- Grenzen- Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid - Discriminatieverbod.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 1996, A.R. nr. P.95.1428.N, A. C., 1996, nr.
417.
Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Arbitragehof- Vroeger arrest - Vraag
met hetzelfde onderwerp - Hof van Cassatie - 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) - Artikel 10 - Artikel 11 -Wet- Ongrondwettigheid - 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 Cassatie - Verplichting - Grenz en - Artikel 103
Gw. (1994).
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P.99.0024.F, P.99.0025.F en P.99.0046.F, A. C., 1999, nrs. 639, 640, 641, 642, 643.
Cassatiemiddel- Prejudiciele vraag- Hofvan Cassatie- Verplichting- Verzuim van de wetgever.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 jan. 2000, A.R. F.98.0075.F, A. C., 2000, nr.
78.
Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, A. C., 2000,
nr. 276.
Prejudicieel geschil - Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, nr. 415.
Prejudicieel geschil - Benoeming van een arbiter in een scheidsgerecht - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg- Ontvankelijkheid - Hof
van Cassatie - Verplichting - Perken.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000, A.R. C.00.0123.N, nr. 695.

ARTS
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Magistraat-assessor- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid- Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec 1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Beroepsorden - 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.
BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
Kredietverrichtingen - Documentair krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden 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.
BELASTING
Gemeenschaps- en gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de
afvalwaterverontreiniging- Wijze van berekening.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. C.99.0456.N, A. C., 2000, nr. 232.
Gemeenschaps- en gewestbelastingen - Vlaams Gewest - Heffingen op de
afvalwaterverontreiniging - Bezwaar - Termijn - Toepassing van de regels van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de excepties van nietigheid.
Concl. adv.-gen. m.o. TmJs, Cass., 7 april2000, A.R. F.98.0049.N, A. C., 2000, nr. 233.
Gemeenschaps- en gewestbelastingen - Vlaamse Gewest - Heffingen op de
afvalwaterverontreiniging - Wijze van berekening.
Concl. adv.-gen. m.o. TmJS, Cass., 7 april2000, A.R. F.98.006l.N, A. C., 2000, nr. 234.
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Strafbepalingen - Belastingverhoging bij het niet of niet tijdig voldoen van de belasting - Aard van die administratieve geldboete - Toepasselijkheid van art. 6
E.VR.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 - Benadeelde 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.

-349Inbreuken op de BTW-wetgeving- Administratieve sancties met repressief karakter - Wettelijkheid van de sanctie - Eerder uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid 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 - Bevoegdheid 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- Administratieve sancties met repressief karakter - Wettelijkheid van de sanctie - Eerder uitgesproken strafsanctie - Bevoegdheid van de rechter.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. C.98.0398.N, A. C., 1999, nr. 68.
Aanslag of invordering- Ambtenaar van Financien - Verzoek tot inzage van een
gerechtelijk dossier - 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.

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- Arbeidsongeschiktheid 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 MAATSCHAPPIJ
Internering- Internering door rechters die uitspraak deden over voorlopige hechtenis- Wettigheid.
Noot, M.D.S., Cass., 26 april1994, A.R. nr. P.94.0358.N, A. C., 1994, nr. 201.
Commissie tot bescherming van de maatschappij- Rechtspleging -Artikel19bis
Wet Bescherming Maatschappij - Internering - Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed- Beslissing tot invrijheidstelling op proef- Hoger beroep- Toepassing.
Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 30 mei 2000, A.R.
P.00.0545.N, A. C., 2000, nr. 332.
Hoge Commissie - Rechtspleging- Artikel19bis Wet Bescherming Maatschappij - Internering - Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef- Hoger beroep- Toepassing.
Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 30 mei 2000, A.R. P.00.0545,
A. C., 2000, nr. 332.
BE SLAG
Inkomstenbelastingen- Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen - Vereffening - Beslag onder derden - Artt. 325
en 326, eerste 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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beroep - Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging- Begrip.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992, A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 1992, nr. 657.
Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar -Andere 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 - Grenzen en gevolgen.
Concl. proc.-gen. VELD, Cass., 28 okt. 1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.), Bull. en
Pas., 1993, nr. 433.
Gedwongen tenuitvoerlegging - Documentair krediet- Onherroepelijk kredietUitvoerend beslag onder derden 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.
Algemeen - Strafzaken - Opsporingsonderzoek- Beslag en verzegeling van zaken - 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 levensonderhoud - 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 - Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering- Begrip- Gerechtelijke verdeling- Notariele 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- Strafvordering- In beslag genomen zaak- Teruggave - Openbaar ministerie - Beslissing - 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 - Strafvordering - In beslag genomen zaak- Teruggave - Openbaar ministerie - Beslissing - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.0842.F, A. C., 1999, nr.
510.
Aller lei- Collectieve schuldenregeling- Verzoek- Toelaatbaarheid- Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 maart 2000, A.R. C.99.0325.N, A. C., 2000, nr.
184.

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
Algemene begrippen- Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling- N aar het hof van as sis en 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.
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 - Kennisgeving - Datum.
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1998, nr. 103.
Exploot - Keuze van woonplaats - Voorwaarde voor betekening aan de persoon.
Concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 18 jan. 2000, A.R. P.99.1436.N, A. C., 2000,
nr. 40.
Gerechtsbrief- Niet verplichte gerechtsbrief- Cassatieberoep- Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Begin.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, A. C., 2000,
nr. 276.

BEVOEGDHEID EN AANLEG
Strafzaken - Bevoegdheid- Voorlopige hechtenis - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Naar het hofvan assisen verwezen beschuldigde.
Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr. 7285, A. C., 1991-92, nr. 816.
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Algemeen - Rechter in kort geding - Strafzaken - Opsporingsonderzoek.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 nov. 1995, A.R. nr. C.94.0366.N, A. C., 1995, nr.
470.
Algemeen- Bevoegdheid -Wet - Uitlegging- Arbitragehof- Rechtbanken.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, A. C., 2000,
nr. 276.
Belastingzaken- Inkomstenbelastingen- Verzekeringsvergoeding wegens tijdelijke werkonbekwaamheid- Ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorhe:ffing- Vordering door de verzekerde jegens de verzekeringsmaatschappij - Gevorderd bedrag dat
75.000 frank niet te hoven gaat- Bevoegdheid.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 10 nov. 2000, A.R. C.98.0152.N,A.C., 2000, nr. 614.
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid- Volsterkte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke) - Verzekeringsvergoeding wegens tijdelijke werkonbekwaamheid -Ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorhe:ffing - Vordering door de verzekerde jegens de verzekeringsmaatschappij- Gevorderd bedrag dat 75.000 frank niet te hoven gaatBevoegdheid.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 10 nov. 2000, A.R. C.98.0152.N, A. C., 2000, nr. 614.
BEWIJS
Strafzaken - Algemeen - Regelmatigheid - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan. 1994, A.R. nr. 6388, A. C., 1994, nr. 1.
Strafzaken- Algemeen - Onregelmatig verkregen bewijs - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 4 jan. 1994, A.R. nr. 6388, A. C., 1994, nr. 1
Strafzaken - Bewijsvoering - Alcoholintoxicatie - Bloedproef- Wijze van uitvoering- Analyse - Uitslag - Kennisgeving- '1\veede 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 - Telefoontap in het buitenland - Bekendmaking van
een misdrijf- Onwettigheid begaan door de aangever - Rechtmatig verkregen 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 - Uitslag - Kennisgeving - '1\veede analyse Termijnen- Doel- Gevolg.
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Bull. en Pas., 1994, nr. 51.

BOSSEN
Boswetboek- Bosdecreet 13 juni 1990- Misdrijven- Veijaringstermijn- Stuiting.
Noot, M.D.S., Cass., 23 feb. 1993, A.R. nr. 6076, A. C., 1993, nr. 112.
BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
Geschillen over burgerlijke rechten - Bevoegdheid van de Rechterlijke MachtArt. 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 - Bevoedheid van de Rechterlijke Macht - Grandwet (1831)- Artikel 92 - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Grondslag -Misdrijf- Slagen, verwondingen, doden - Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden- Verjaring- Termijn - Aanvang.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 9627, A. C., 1994, nr. 16.
Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte schade - Gedwongen tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 dec. 1995, A.R. nr. P.94.0300.N, A. C., 1995, nr.
557.
Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter- Deskundigenonderzoek- Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, voltallige zitting, A. C., 2000, nr. 100.
CAS SATIE
Vemietiging - 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.
Vemietiging- Omvang- Algemene begrippen- Meer dan een middel - Onderzoek van het Hof beperkt tot een middel- Middel gegrond- Algehele vemietiging - 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 cassatieberoep in het belang van de wet - Vordering tot vemietiging- 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
strafmaat- Toetsing van het Hof- Marginale toetsing- Grens.
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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, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene vergadering- Kamers - Wanbedrijften laste gelegd aan een magistraat in een
hof van beroep of in een arbeidshof- Bevoegdheid - Hof van Cassatie - 'I\veede kamer.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1 april1996, A.R. nr. P.96.0171.F, Bull. en Pas.,
1996, nr. 108.
Bevoegdheid van het Hof- Kamers. Verenigde Kamers. Voltallige zitting. Algemene 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 omstandigheden- Niet bestaan van
de verzachtende omstandigheden- Veroordeling- 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. Ordonnanties. Besluiten- Werking in de tijd- Burgerlijke 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. Algemene vergadering - 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.
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Bijkomende straf- Onwettigheid- Gevolg.
Concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, A. C., 2000,
nr. 98.

CASSATIEBEROEP
Burgerlijke zaken- Personen door of tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten - Instelling van de voorziening - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.
Arresten van de Raad van State - Afdeling 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 vatbaar voor cassatieberoep - Administratief kort geding - Schor sing van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid.
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 aangewezen rechter die overeenstemt met het cassatiearrest.
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Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - StrafVordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beschikking van verwijzing naar de correctionele rechtbank - Hoger beroep van de verdachte -Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Noot, M.D.S., Cass., 31 mei 1994, A.R. nr. P.93.0458.N, A.C., 1994, nr. 273.
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - StrafVordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) -Arrest dat enkel weigert aan de raadsman van de beklaagde de toestemming te geven om laatstgenoemde te vertegenwoordigen.
Noot, J.F.L., Cass., 15 juni 1994, A.R. nr. P.94.0667.F, A. C., 1994, nr. 311.
Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissing van de raad
van beroep van de Orde van Apothekers - Kennisgeving van het cassatieberoep 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 of tegen wie cassatieberoep kan worden ingesteld - 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 voegen stukken (bij cassatieberoep ofmemorie)- Cassatieverzoekschrift - Betekeningen en kennisgevingen- BetekeningExploot- 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-ontvankelijkheid.
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 - Beslissing uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Prejudiciele vraag- Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Gelijkheid - Discriminatieverbod.
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, begin
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- Allerlei- Jeugdkamer van het hofvan beroep- Maatregelen ten aanzien van minderjarigen- Voorbereidende rechtspleging- Behoud in het milieu- Prestatie van
opvoedkundige 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 - Strafrechter - Verzoek tot wraking - Vonnis van de rechtbank - Hoger beroep - Arrest 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- Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Maatregel van inwendige aard.
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nr. 485.
Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en
einde - Duur - Verlenging - Mstand - 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, begin en
einde- Begin- Inkomstenbelastingen- Bestreden arrest- Kennisgeving- 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 of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering- Beklaagde en verdachte - Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - Niet bestaan van de verzachtende omstandigheden 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 hechtenis- Vrijheid onder voorwaarden- Vordering tot opheffing van de voorwaarden - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Verwerping van de vordering- Beslissing van het Hof- Termijn - Nietnaleving - 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 - Inkomstenbelastingen- 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.
Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging Betekening - Termijn - lnkomstenbelastingen.
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- lnkomstenbelastingen - Memorie van wederantwoord - Brief- Ter post aangetekende 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 cassatieberoep en betekening- Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoeksrechter - Wraking - Arrest van het hof van 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- Inkomstenbelastingen- Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) -Werking in de tijd.
Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 21 juni 1999, A.R. nr. F.99.0049.N (volt. terechtz.), A. C., 1999, nr. 381.
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen - Vreemdelingen - Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verzoekschrift van de
vreemdeling - Beroep tegen de maatregel - Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureurgeneraal 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 - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - In beslag genomen zaak
- Teruggave - Openbaar ministerie - Beslissing.
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510.
Algemeen - Hof van Cassatie - Arresten - Verenigde kamers - Strafvordering - Minister beschuldigd - Ontvankelijkheid.
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.
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - lnverdenkinggestelde - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling- Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, voltallige zitting, A. C., 2000, nr. 20.
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Algemeen - Beslissingen al dan niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, voltallige zitting, A. C., 2000, nr. 20.
Belastingzaken - Vormen- Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging- Nieuwe beroepsprocedure - lnwerkingtreding - Gevolgen
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april2000,A.R. C.99.0456.N,A.C., 2000, nr. 232.
Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin
en einde -Begin- Betekeningen en kennisgevingen- Gerechtsbrief- Niet verplichte gerechtsbrief.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, A. C., 2000,
nr. 276.
Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerleggingVorm van betekening - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Onsplitsbaarheid van het
geschil - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 25 mei 2000,A.R. F.97.0115.N,A.C., 2000, nr. 324.
Belastingzaken- Vormen- Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen- Vorm
van betekening - N oodzakelijke vermeldingen.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 25 mei 2000, A.R. F.97.0115.N, A. C., 2000, nr. 324.
Belastingzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, A. C.,
2000, nr. 415.
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Beschikking van de raadkamer - Nieuwe
omschrijving van de feiten- Aanhouden van de uitspraak- Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling- Niet ontvankelijk hoger beroep - Geen eindbeslissing Voorziening - Ontvankelijkheid.
Noot J.S. sub Cass., 15 nov. 2000, A.R. P.00.1422.F, A. C., 2000, nr. 628.
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit
hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Benoeming van een arbiter.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000,A.R. C.00.0123.N,A.C., 2000, nr.
695.

CASSATIEMIDDELEN
Burgerlijke zaken - Te voegen stukken - Middel afgeleid uit miskenning van bewijskracht - Akte van het gerecht - Overlegging van een afschrift - Eensluidendverklaring - Griffier - Advocaat bij het Hof- Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 11 maart 1994, A.R. nr. 8150, A. C., 1994, nr. 116.

-357Burgerlijke zaken - Algemeen - Niet ontvankelijk middel - Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - Bewering die een feitelijke beoordeling inhoudt.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 maart 1994, A.R. nr. S.93.0097.F,AC., 1994,
nr. 119.
Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde grondslag -Andere niet bekritiseerde grondslag - Gevolg.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 3 mei 1999, A.R. S.98.0015.F, A. C., 1999, nr.
256.
Burgerlijke zaken- Belang - Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Werking 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.
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Regels van het geding - Kart geding - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, A. C., 2000, nr.
275.
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid- Openbare orde - Dwingende wet.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, A. C., 2000,
nr. 311.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
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.

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
Verzoek tot regeling van rechtsgebied - Zander voorwerp.
Concl. proc.-gen. PIRET, Cass., 10 maart 2000, A.R. C.99.0564.F, A. C., 2000, nr. 169.

DESKUNDIGENONDERZOEK
Thchtzaken- Bepalingen van het Ger.W. betreffende het deskundigenonderzoekToepasselijkheid op in een tuchtzaak 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 - Toepassing 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.
Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling van de
strafVordering - Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, voltallige zitting, A. C., 2000, nr. 100.
Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling van uitsluitend burgerlijke belangen - Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, voltallige zitting, A. C., 2000, nr. 100.
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Doodslag, gepleegd om diefstal te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren - Paging- Wetsbepalingen - Straf.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 24 juni 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.93.156l.N, A. C., 1994,
nr. 537.
DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
Persvrijheid - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte 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.
DWANGSOM
Verjaring- Stuiting- Bevel tot betaling - 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 - Kinderen - Levensonderhoud - Bijdrage van de
ouders - Overeenkomst - Wijziging - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 mei 1992, A.R. nr. 7892, AC., 1991-92, nr. 466.
Gevolgen t.a.v. de personen- Echtgenoten- 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- Echtgenoten - Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste waning diende - Wetsconfiict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 1994,
nr. 314.
Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke regels.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.
Gevolgen t.a.v. de goederen- Echtscheiding door onderlinge toestemming- Overschrijving- Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Nietigheid.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.
Gevolgen t.a.v. de goederen- Echtscheiding door onderlinge toestemming- Overschrijving - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtent een uitkering tot levensonderhoud - Bedrog- Vernietiging - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kart geding - Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur over de kinderen - Vasts telling van
de verplijfplaats in de gezinswoning - Pand, eigendom van de andere echtgenoot Maatregel tevens in het belang van de kinderen- Overschrijving van de echtscheiding - Uitwerking.
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Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kort geding - Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur over de kinderen - Vaststelling van
de verblijfplaats in de gezinswoning - Pand, eigendom van de andere echtgenoot Maatregel tevens in het belang van de kinderen - Aard van de maatregel.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.99.0172, A. C., 2000, nr. 501.

ECONOMIE
Apotheker - Activiteit.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0013.N, A. C., 1999, nr. 270.
EIGENDOM
Medeeigendom- Nalatenschap -Aandeel in een afzonderlijk goed- Beschikking - 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- Schuldeisers van de overledene- Samenloop- Datum- Gevolg.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 2 juni 1994, A.R. nr. C.93.0231.F, Bull. en Pas.,
1994, nr. 282.
Medeeigendom -N alatenschap - Aandeel in een afzonderlijk goed - Beschikking - Geldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 9 sept. 1994, A.R. nr. 8329, A. C., 1994, nr.
366.
Kleine nalatenschappen- Ovememing- 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- Hofvan Cassatie- Artikel117 E.E.G.-Verdrag- Verdrag -Akten van de instellingen- Bepaling- 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.
Verdragsbepalingen- Beleid - Vrij verkeer van personen, diensten en kapitalen- Werknemers- Sociale zekerheid- Werkloosheid -Artt. 67, § 3, en 71, § 1,
Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71- Draagwijdte- Gerechtigde- Tijdvakken van verzekering of van arbeid - Samentelling - Laatste werkzaamheden - Verblijfplaats.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 maart 2000, A.R. S.98.0143.F, A. C., 2000,
nr. 170.
Prejudiciele geschillen- Hofvan Cassatie -Artikel234 E.E.G.-Verdrag- Verdrag - Handelingen verricht door de instellingen - Bepaling - Uitlegging - Verzoek- Noodzakelijke uitlegging- Hofvan Justitie E.G.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 nov. 2000, A.R. S.00.0029.F, A. C., 2000,
nr. 603.

-360FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
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 vrederechter Aard van de beslissing - Rechtsmiddel.
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- NotarisVerkoopsvoorwaarden - Toepasselijkheid 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 geschokt zijn van het krediet - Handelsvennootschap 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 akkoord - Verwerping - Faillietverklaring 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 schuldeisers - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte schuldvordering van de werknemer - Berekening door de curator.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 23 mei 1996, A.R. nr. C.95.0392.N, A. C., 1996, nr.
187.
Rechtspleging- Faillissement - Vordering in rechte - Vordering van de curator - 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 - Curator - 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 - Vordering in rechte - 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.
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Overeenkomst tot arbitrage - Curator - Tegenstelbaar karakter - Voorwaarden.
Noot, J.S., Cass., 8 mei 1998, A.R. nr. C.96.0400.F, A. C., 1998, nr. 229.
Gerechtelijk akkoord - Boedel - Uitdeling - Verscheidene schuldenaars - Schuldenaar in bonis- Gevolg.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 14 dec. 2000, A.R. C.97.0461.F- C.98.0044.F,A.C.,
2000, nr. 691.
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen)- Boedel- Uitdeling- Verscheidene schuldenaars - Schuldenaar in bonis - Gevolg.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 14 dec. 2000, A.R. C.97.0461.F- C.98.0044.F, A. C.,
2000, nr. 691.
Gerechtelijk akkoord- Stopzetting van de loop van de rente- Tijdstip.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 14 dec. 2000, A.R. C.97.0461.F- C.98.0044.F, A. C.,
2000, nr. 691.
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lnternering- Commissie tot bescherming van de maatschappij - Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed - Beslissing tot invrijheidstelling op proef- Hoger beroep - Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - Toepassing.
Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 30 mei 2000, P.00.0545.N,
nr. 332.

GEMEENSCHAP EN GEWEST
Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten- Thesaurie.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.
Rechtsopvolging van de Staat door de gemeenschappen en gewesten - Overgedragen rechten en verplichtingen - Onderwijs - Hangende gerechtelijke procedures.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A. C., 1991-92, nr. 552.
Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten - Schulden- Verplichtingen die ten laste van de Staat blijven - Uitgaven - Uitgaven waarvoor geen
betalingsaanvraag dient voorgelegd -Andere schulden - Be grip - Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) - Werken- Aannemer - Schadeloosstelling - 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 schepenen- Collegiale beslissing - Eenstemmigheid - Leden - Misdrijf- Toerekenbaarheid.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999, A.R. P.97.1384.F, A. C., 1999, nr. 124.

GENEESKUNDE
Beroepsorden - Orde van Geneesheren - Provinciale raad - Tuchtzaak Magistraat-assessor - Onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Wraking.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 24 dec. 1993, A.R. nr. 8110, A. C., 1993, nr. 550.
Beroepsorden- 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.
Beroepsorden- Orde van Geneesheren- Tuchtzaken- Bepalingen van het Ger.W.
betreffende het deskundigenonderzoek - Toepasselijkheid op in een tuchtzaak 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- Onroerend goed dat het gezin tot voornaamste waning dient - Wetsconfiict - Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 1994,
nr. 314.
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Art. 45 - Parlementaire onschendbaarheid- Schending door openbare ambtenaren van door de Grondwet gewaarborgde rechten - Voorwaarden - Hechtenis en
vervolging van parlementslid.
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 atuurlijk 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 - Toetsing van de wettigheid - Besluiten en verordeningen - Hoven en
rechtbanken - Administratieve verordeningen - Schorsing.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en Pas.,
1993, nr. 154.
Art. 107 - Toetsing op de wettigheid - Recht en verplichtingen van het met eigenlijke 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 gevangenhouding - 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- Debatten - 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) - Artikel 107 - Algemeen bestuur -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.
-

Grondwet 1831 (art. 1 tot 99) -Artikel92- Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht
Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april1996,A.R. nr. C.94.0013.N,AC., 1996,
nr. 137.

Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Artikel 25 - Drukpers - Persvrijheid- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Getrapte 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) - Artikel 33 - 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.
Grondwet 1994 (art. 1 tot 99) - Artikel 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) - Artikel 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) - Artikel 103 - Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen.
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.

-363Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 103 - Hof van 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) - Artikel 125 - Hof van 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) - Artikel 170 - Legaliteitsbeginsel - Individueel akkoord tussen belastingplichtige en bestuur- Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen - Draagwijdte.
Concl adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 3 nov. 2000, A.R. F.98.0072.N, A. C., 2000, nr. 596.

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.
Beperking van de mededinging - Gedraging toegelaten op grond van het
mededingingsrecht - Miskenning van de eerlijke gebruiken - Vordering tot staking - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 7 jan. 2000, A.R. C.99.0233.N, A. C., 2000,
nr. 16.

HANDELSPAPIER
Wisselbrief- Betaling aan een derde-houder door betrokkene niet-acceptant - Tenietgaan wisselverbintenis - Regresvordering - Gevolg.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14 jan. 1994, A.R. nr. 8081, A. C., 1994, nr.
18.

HERHALING
Wanbedrijf na wanbedrijf- Veroordeling met uitstel- Ondergane straf- Tijdstip - 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 bewijsvoering voor de feitenrechter - Ontvankelijkheid 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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Behandeling ter zitting en tussenarresten, verklaring van de jury- Behandeling ter zitting - Debatten - Openbaarheid - Sluiten der deuren - 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.
Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury- Behandeling 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 partijen- Uitvoerend beslag op onroerend goed
- Zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging - Begrip.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 8 okt. 1992, A.R. nr. 9415, Bull. en Pas., 1992, nr. 657.
Strafzaken- Gevolgen- Verstekvonnis waartegen het O.M. niet in hoger beroep is gekomen- Vonnis op verzet- Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde.
Noot, B.J.B., Cass., 6 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0437.F, A. C., 1993, nr. 397.
Burgerlijke zaken - Gevolgen, bevoegdheid van de rechter - Nietigheid bij de
rechtsingang - Hoger beroep - Devolutieve kracht van het hoger beroep.
Tegenstrijdige concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 27 mei 1994, A.R. nr. 8105,A.C., 1994,
nr. 269.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) -Allerlei- 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 sociale zaken inbegrepen) - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Beschermde
werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Dringende reden - Eindvonnis - Verzoekschrift - Middel - Ontvankelijkheid - Formulering - Tijdstip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 24 nov. 1997, A.R. nr. 8.96.0027 .F, Bull. en Pas.,
1997, nr. 499.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijen- Beschikking van de raadkamer - Inverdenkinggestelde - Artikel 135, § 2, Sv. - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, voltallige zitting, A. C., 2000, nr. 20.
Strafzaken (douane an accijnzen inbegrepen) -Algemeen- Geesteszieke- Internering- Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed- Beslissing tot invrijheidstelling op proef- Hoger beroep - Artikel19bis Wet Bescherming Maatschappij - Toepassing.
Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 30 mei 2000, P.00.0545.N,
A.C., 2000, nr. 332.
HUUR VAN GOEDEREN
Pacht - Einde - Opzegging - Verlenging- Art. 58 van de Pachtwet.
Concl. adv.-gen. D'HOORE, Cass., 24 jan. 1992, A.R. nr. 7277, AC., 1991-92, nr. 271.
Algemeen- Huishuur- Verhuurde goed- Tenietgaan door toeval- Outbinding van de overeenkomst.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, Bull. en
Pas., 1993, nr. 291.
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Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, Bull. en
Pas., 1993, nr. 291.
Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Voortijdige beeindiging- Akkoord van partijen- Wijze van vaststelling.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 17 feb. 1995,A.R. nr. C.93.0146.N,AC., 1995,
nr. 98.
Huishuur- Einde (Opzegging. Verlenging. 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- Rechtsvordering- 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 bescherming van het gezin - Internationaal privaatrecht - Echtgenoten van dezelfde 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.
Respectieve rechten en verplichtingen van de echtgenoten - Maatregelen ter bescherming van het gezin- Internationaal privaatrecht- Echtgenoten van verschillende nationaliteiten - 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.
Wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten- Onroerend goed dat
het gezin tot voornaamste waning dient- Wetsconfl.ict- Vreemde wet.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 16 juni 1994, A.R. nr. 9651, Bull. en Pas., 1994,
nr. 314.
Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen- Geen beperking 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 betreffende hun wederzijdse rechten en plichten- 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 betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Ernstige 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,AC., 1996, nr.
450.
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
Wettelijk stelsel- Wetsconfl.ict- Vreemde wet- Werking in de tijd.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 9 sept. 1993, A.R. nr. 9426, Bull. en Pas., 1993,
nr. 337.
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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 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.

IMMUNITEIT
Strafvordering- Vervolgingen tegen of aanhouding van parlementsleden of personen die nadien parlementslid worden- Voorwaarden- Schorsing van de hechtenis of van de vervolgingen.
Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 6159, A. C., 1991-92, nr. 208.
Onderzoek tegen onbekenden- Onwettige 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 waning 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 - Parlementslid eventueel bij de feiten betrokken Wettigheid van het onderzoek- Vereisten.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 1992,
nr. 638.
INDEPLAATSSTELLING
Zakelijke indeplaatsstelling- Verlies van de verschuldigde zaak- Rechten ofvorderingen tot schadevergoeding omtrent de zaak- Art. 1303 B.W.- Toepassingsvereisten.
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 Schatkist - Vennootschap - Handelsvennootschappen- Vereffening- Beslag onder derden- Wettelijke hypotheek- Inschrijving - Artt. 324 tot 326 W.I.B. - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrSTHOVEN, Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, Bull. en
Pas., 1992, nr. 268.
Rechten en voorrechten van de Schatkist - 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 Schatkist - Vervolgingen - Dwangschrift - Betekening- Kennisgeving- Niet ver-eist.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrSTHOVEN, Cass., 19 nov. 1992, A.R. nr. 9111, Bull. en
Pas., 1992, nr. 741.
Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vervolgingen - Onrechtstreekse vervolgingen- Dwangschrift- Dwangbevel- Gelijkstaande akte - Betekening- Kennisgeving - Niet vereist.
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Pas., 1992, nr. 741.
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Pensioenen - Vergoedingen wegens beroepsziekte - Belastbaarstelling - Vereiste.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 27 nov. 1992, A.R. nr. F 1985 N, A. C., 1991-92, nr.
756.
Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen- Onroerende voorheffing- Terugbetaling- 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. - Bestanddelen.
Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R. nr. 34, A. C., 1993, nr. 138.
Aanslagprocedure - Bezwaar - Uitvoerend beslag door de Staat - Grenzen en gevolgen.
Concl. proc.-gen. VELD, Cass., 28 okt. 1993, A.R. nr. 9555 (volt. terechtz.), Bull. en
Pas., 1993, nr. 433.
Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Behandeling van het bezwaarschrift 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 bezwaarschrift 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 - Bedrijfsvoorheffing - Vaststaande belastingschuld - Ontvankelijkheid van het bezwaar.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 9 juni 1995, A.R. nr. F.93.0021.N, A. C., 1995, nr.
286.
Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen- Bedrijfsvoorheffing - Verrekening 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 voorrechten 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 hofvan beroep- Nieuw bezwaar- Voorwerp- Wetsbepaling waarvan de beslissing van de directeur 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 directeur- Middel- Begrip- Wetsbepaling waarvan de beslissing van de directeur geen toepassing heeft gemaakt.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 28 juni 1996, A.R. nr. F.95.007 4.F, Bull. en Pas.,
nr. 268.
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opdrachtgever - Onoverwinnelijke 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. Verhogingen. Administratieve boeten. StraffenBelastingverhogingen- 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 - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter
- 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 - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter
- Voorwaarden - Fiscaal adviseur - 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 - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter
- Voorwaarden - Fiscaal adviseur - 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 - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Aftrekbaar karakter
- Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 feb. 1998, A.R. nr. F.97.0001.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 87.
Voorziening in cassatie - Termijn - Duur - Verlenging - Mstand.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 103.
Voorziening in cassatie - Termijn - Begin - Bestreden arrest - Kennisgeving Datum.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 20 feb. 1998, A.R. nr. F.96.0127.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 103.
Aanslagprocedure - Algemeen - Beslissing 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 aangetekende 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.

-369Vennootschapsbelasting- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen- Winsten - Aftrekken van de belastbare winst - Vaste deelnemingen - Gedurende het
gehele belastbare tijdperk ononderbroken 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) - Werking in de tijd.
Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 21 juni 1999, A.R. F.99.0049.N (volt. terechtz.), A C.,
1999, nr. 381.
Voorheffingen en belastingkrediet- Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen- Roerende voorheffing- Terugbetaling- Moratoriuminterest - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 17 jan. 2000, voltallige zitting, A.R. F.98.0031.F,
A.C., 2000, nr. 35.
Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. StraffenBelastingverhoging - Administratieve boeten - Gelijkheid van de Belgen voor de wet
- Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Arbitragehof- Prejudiciele vraag - Verzuim van de wetgever.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 jan. 2000, A.R. F.98.0075.F, AC., 2000, nr.
78.
Voorziening in cassatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheidMiskenning - Onduidelijkheid - Arbitragehof - Prejudicieel geschil.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, AC.,
2000, nr. 415.
Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Algemeen.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, A. C.,
2000, nr. 415.
Voorziening voor het hofvan beroep- Neerleggen van conclusies door de directeur der directe belastingen - Aard - Gevolg.
Concl. adv.-gen. m.o. TmJS, Cass., 8 sept. 2000, A.R. F.99.0045.N, A. C., 2000, nr. 453.
Voorziening voor het hofvan beroep- Neerleggen van memories, stukken ofbescheiden door de directeur der directe belastingen binnen de wettelijke termijn - Begrip "memories, stukken of bescheiden".
Concl. adv.-gen. m.o. TmJS, Cass., 8 sept. 2000, A.R. F.99.0045.N, A. C., 2000, nr. 453.
Aanslagprocedure- Bezwaar- Geldigheidsvereisten- Ondertekening.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 6 okt. 2000,A.R. F.97.0038.N,AC., 2000, nr. 526.
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Voorwaarden inzake
aftrekbaarheid - Uitgaven gedaan om "belastbare inkomsten" te verkrijgen of te behouden- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. m.o. TmJs, Cass., 3 nov. 2000, A.R. F.98.0058.N, A. C., 2000, nr. 595.
Algemeen- Rechtsbeginselen (algemene) - Legaliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel - Individueel akkoord tussen belastingplichtige en bestuur - Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 3 nov. 2000, A.R. F.98.0072.N,AC., 2000, nr. 596.
Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Algemeen- Forfaitaire belastingschaalLatere aanslagjaren.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LELERCQ, Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, A. C., 2000,
nr. 598.
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Compensatoire interest - Stedebouw - Sanctie - Herstel- Burgerlijke partij Gemeente en gewest - Veroordeling tot betaling van meerwaarde - Op die som verschuldigde interesten - Moratoire interest.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 4965, A. C., 1991-92, nr. 333.
Moratoire interesten - Voorwaarden - Inkomstenbelastingen - Roerende voorhe:ffing- Terugbetaling.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 17 jan. 2000, voltallige zitting, A.R. F.98.0031.F,
A.C., 2000, nr. 35.
Compensatoire interesten - Materiele en morele schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd Consolidatiedatum- Forfaitaire schadevergoeding.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 13 sept. 2000,A.R. P.99.1485.F,A.C., 2000, nr. 464.
Compensatoire interesten - Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in
haar geheel kan worden geraamd - Forfaitaire schadevergoeding - Hoofdbedrag Uitgestelde betaling - Bijkomende schade - Volledig herstel.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F,A.C., 2000, nr. 464.
JEUGDBESCHERMING
Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aanzien 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 aanzien van minderjarigen- Behoud in het
milieu- Prestatie van opvoedkundige offilantropische 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 aanzien van minderjarigen- Voorbereidende rechtspleging- Behoud in het milieu - Prestatie van opvoedkundige 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, A. C., 1997,
nr. 123.

KIND
Erfrecht- Art. 756 B.W. (oud)- Toetsing 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) - Toetsing 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 foutieve aantasting.
·
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nr. 20.
Bevoegdheid van de rechter - Strafzaken - 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 handeling- Burgerlijke subjectieve rechtenOgenschijnlijk foutieve aantasting.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
Bevoegdheid - Bestaan van een recht.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
Bevoegdheid voor de rechter - Ogenschijnlijke rechten der partijen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31jan. 1997,A.R. nr. C.94.0151.N,A.C., 1997,
nr. 56.
Bevoegdheid van de rechter - Onrechtmatige stoornis - Onaantastbare vaststelling - Beperkingen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31jan. 1997,A.R. nr. C.94.0151.N,A.C., 1997,
nr. 56.
Bevoegdheid - Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve rechten Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, A. C., 2000, nr.
275.
Bevoegdheid van de rechter in kort geding - Ogenschijnlijke rechten der partijen - Schending van het materiele recht - Beoordeling prima facie.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, A. C., 2000, nr.
275.

LEVENSONDERHOUD
Echtscheiding - Onderhoud van de kinderen - 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.
Dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen - Geen beperking 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 betre:ffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen- Ernstige 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.
Uitkeringen - Rechtspleging - Hoger beroep - Vonnis - Kennisgeving Gerechtsbrief.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 22 nov. 1996,A.R. nr. C.95.0453.N,AC., 1996, nr.
450.
Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding om trent een uitkering tot levensonderhoud - Nietigheid - Overschrijving van
de echtscheiding - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.

-372Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud - Bedrog - Vernietiging - Voorwaarde- Overschrijving van de echtscheiding.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.

LOON
Algemeen - Begrip.
Concl. proc.-gen. LEN AERTS, 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., 18jan. 1993,A.R. nr. 8153,A.C., 1993, nr. 34.
LUCHTVAART
Luchtmacht - Varend personeel - Militair pensioen - Werknemers - Pensioen - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, A. C., 2000, nr.
114.
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn - Vreemdelingen Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het grondgebied te verlaten - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, A. C., 1999,
nr. 186.
Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening- Vreemdelingen- Definitiefbevel om het grondgebied te verlaten- Termijn om het grondgebied te verlaten - Overmacht.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000, A.R. S.98.0010.F, A. C., 2000,
nr. 697.
MACHTEN
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. - Toetsing van de wettigheid - Recht en verplichtingen van het met eigenlijke rechtspraak 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. - Gezondheidsdienst - Beheerscomite -Advies - 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.
Wetgevende Macht- Parlementaire onderzoekscommissie- Samenloop van een
gerechtelijk en een parlementair onderzoek- Verhoor onder eed door de parlementaire 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 rechtenOgenschijnlijk foutieve aantasting.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 14jan. 1994,A.R. nr. C.93.0255.N,A.C., 1994,
nr. 20.
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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- Minister.
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 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.
Rechterlijke Macht- Wanbedrijften laste gelegd aan een magistraat in een hofvan
beroep of in een arbeidshof- Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Tweede kamer.
Concl. adv.-gen. LIEKENDAEL, Cass., 1 april1996, A.R. nr. P.96.0171.F, Bull. en Pas.,
1996, 108.
Rechterlijke Macht- Geschil over burgerlijke rechten -Artikel144 Gw. (oud 92)
- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
Rechterlijke Macht - Bevoegdheid - Administratieve handeling - Onrechtmatigheid- Vaststelling.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
Scheiding der machten - Administratieve rechtshandeling- Opportuniteit - Toetsing - Marginale 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 - Algemeen rechtsbeginsel.
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 - Administratieve 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 werkloosheidsuitkering - 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 - Toetsing - Marginale toetsing - 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.
Rechterlijke Macht - Administratieve rechtshandeling - Opportuniteit - Toetsing - 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 - Akte 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 - Wetgevende Macht - Bindende uitlegging van
de wet- Beoordeling- Grens.

-374Concl. 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 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.
Uitvoerende Macht- 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.

MACHTSOVERSCHRIJDING
Aangifte bij het Hofvan Cassatie op voorschrift van de minister van Justitie- Deelneming van de minister van Justitie aan de uitoefening van de Rechterlijke MachtRaad 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- Minister.
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 concessionaris 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- Werknemer- Onderdaan van een Lid-StaatE.G. -Artt. 2 en 3, Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71- Uitlegging- Prejudicieel geschil - 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 werkplaats - Tewerkgestelde moeilijk te plaatsen werklozen - Aard van de rechtsbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec. 1991,A.R. nr. 7768,A.C., 1991-92, nr. 174.
Tegemoetkomingen - Integratietegemoetkoming - Opschorting van de uitbetaling voor een derde - Opneming in een instelling - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 16 maart 1992, A.R. nr. 7785, A. C., 1991-92, nr.
375.
Tegemoetkomingen - Inkomen- Wijziging v66r de ingangsdatum - Inkomen van
het jaar van de ingangsdatum.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 14 dec. 1992, A.R. nrs. 7922 en 8104, A. C., 199192, nrs. 788 en 789.
Tegemoetkomingen- Inkomen- Wijziging- 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 verzekerde - Uitwerkingen.

-375Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, A. C., 1999, nr.
540.

MISDRIJF
Algemeen, moreel bestanddeel - Racisme - Aanzetting tot discriminatie, rassenscheiding, 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- Vervolging wegens een aan een veroordeling voorafgaand 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.
'lberekenbaarheid - Rechtspersonen - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Straf
- Bijkomende straf- Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen rechtstreeks door de rechtspersoon verkregen.
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 - Ontvoering van een kind - Bezoekrecht - Rechterlijke beslissing - Niet vertonen van
een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - Feitelijke beoordeling.
Concl. adv.-gen. m.o. S. D'RALLEWEYN, Cass., 2 dec. 1997, A.R. nr. P.96.0938.N, A. C.,
1997, nr. 523.
'lberekenbaarheid - Rechtspersonen - Gemeente - College van burgemeester en
schepenen - Collegiale beslissing - Eenstemmigheid - 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- Beschermde gebieden- BouwvergunningBouwverbod - 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 : AFSTAMMING- KIND
NATUURRAMP
Rechtstreekse schade - Begrip.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 5 okt. 2000, A.R. C.98.0448.F, A. C., 2000, nr. 521.
NOTARIS
Openbare verkoping - Tot een failliete boedel behorend vastgoed - Verkoopsvoorwaarden - Goedkeuring door de vrederechter - Rechtsmiddel.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 13 mei 1994, A.R. nr. 8286, A. C., 1994, nr. 236.
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
Verkiezing- Kiezers - In een beschutte werkplaats tewerkgestelde werklozen.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec. 1991,A.R. nr. 7768,AC., 1991-92, nr. 174.
Verkiezing- Voordracht van kandidaten - Vordering van de werkgever tot schrapping van de kandidatenlijst - Termijn.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22juni 1992,A.R. nr. 7926,AC., 1991-92, nr. 556.
Verkiezing- Voordracht van kandidaten- Beroep- K.B. 18 okt. 1990, art. 37Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 22juni 1992,A.R. nr. 7926,AC., 1991-92, nr. 556.

-376Beschermde werknemer - Arbeidsovereenkomst - Einde - Dringende reden Voortdurende tekortkomingen - Ogenblik.
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 - Verzoekschrift- 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 - Beeindiging- Ontslag zonder opzegging- Werknemer- Herplaatsing- Aanvraag- Termijn - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 21juni 1999,A.R. S.97.0058.F en S.97.0128.F,
A.C., 1999, nr. 379.

ONDERWIJS
Universitair onderwijs - Gesubsidieerde universitaire instelling- Personeel 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- Gesubsidieerde universitaire instelling- Bijdrageplicht tegenover de sociale-zekerheidsinstelling- 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 - Gesubsidieerde universitaire instelling - Personeelsstatuut - Draagwijdte.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 30 nov. 1992, A.R. nr. 8055,A.C., 1991-92, nr. 761.
Bezoldigingsregeling - Uitvoerende Macht - Ministeriele circulaire - Draagwijdte.
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- Toelagen- Opneming- Weddetoelagen -Toekenning - Inhouding - Begrip.
Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351.
Toelagen- Weddetoelagen- Toekenning- Personeel- Vereiste bevoegdheidsbewijzen - Franse Gemeenschap - Inhouding.
Noot J.F.L., Cass., 3 okt. 1996, A.R. nr. C.95.0374.F, A. C., 1996, nr. 351.
Toelagen- Weddetoelagen- Toekenning - 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.
Franse Gemeenschap- Hoger kunstonderwijs -Hoger muziekonderwijs - Koninklijk conservatorium - Ambt met volledige prestaties - Bijkomende uren - Bezoldiging- Berekening.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.98.0217.F, A. C., 2000, nr. 421.
Franse Gemeenschap -Hoger kunstonderwijs - Hoger muziekonderwijs - Koninklijk conservatorium - Ambt met volledige prestaties - Volledig uurrooster - Begrip.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.98.0217.F, A. C., 2000, nr. 421.

ONDERZOEKINSTRAFZAKEN
Parlementaire onschendbaarheid - Onderzoek tegen onbekenden- Onwettige daden van onderzoek tegen een parlementslid- Akten enkel nietig t.a.v. het parlementslid.
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nr. 638.
Vordering tot het instellen van een onderzoek - Vorm.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 1992,
nr. 638.
Parlementaire onschendbaarheid - 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.
Parlementaire onschendbaarheid - Onderzoek tegen onbekenden -Parlementslid eventueel bij de feiten betrokken- Wettigheid van het onderzoek- Vereisten.
Concl. eerste adv.-gen. VELU, Cass., 30 sept. 1992, A.R. nr. 248, Bull. en Pas., 1992,
nr. 638.
Opsporingsonderzoek - Beslag en verzegeling van zaken - Kort 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.
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.
Voorlopige hechtenis - Onderzoeksrechter - Vordering tot wraking - Mededeling van de akte van wraking aan de rechter - Schorsing van alle vonnissen en verrichtingen - Vervanging - 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.

ONDERZOEKSGERECHTEN
Regeling van de procedure - Buitenvervolgingstelling - Motivering.
Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 9632, A.C., 1991-92, nr. 485.
Beschikking van de raadkamer - Verwijzing van de verdachte naar de politierechtbank en buitenvervolgingstelling voor hetzelfde feit, anders omschreven - Beoordeling door de feitenrechter van deze tegenstrijdigheid- OnbevoegdverklaringRegeling van rechtsgebied.
Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R. nr. 6761, A. C., 1991-92, nr. 635.
Internering gelast door rechters die uitspraak 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 aanhouding- Uitvoerbaarverklaring- Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - 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.
Uitlevering - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Uitvoerbaarverklaring - Beslissing van de raadkamer - 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 en P.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.

-378Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en Pas.,
1997, nr. 453.
Bevoegdheid - Uitlevering - Vreemdeling - Hechtenis - Buitenlands bevel tot
aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en betekening - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 16 dec. 1997, A.R. nr. P.97.1405.N, A. C., 1997,
nr. 560.
Correctionalisering - Verzachtende omstandigheden - 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.
Hoger beroep tegen beschikkingen van de raadkamer - Inverdenkinggestelde Artikel 135, § 2, Sv.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, voltallige zitting, A. C., 2000, nr. 20.
Regeling van de rechtspleging - Verzoek tot de raadkamer tot het verrichten van
en onderzoekshandeling - Weigering - Hoger beroep - Cassatieberoep.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 17 okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, A. C., 2000, nr. 556.

ONDERZOEKSRECHTER
Wraking -Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 8 dec. 1998, A.R. nr. P.98.1312.F, Bull. en Pas., 1998,
nr. 512.
ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING
Apotheker- Wachtdienst beperkt tot een enkele gemeente - Akkoord- Mededinging- Weerslag.
Noot X.D.R., Cass., 9 nov. 2000, A.R. D.99.0005.F, A. C., 2000, nr. 613.
ONROEREND EN ROEREND GOED
Onroerend goed - Huwelijk- Onroerend 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.
ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Begrip - Arbeidsongeval- Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Schade - Arbeidsongeschiktheid- Blijvende arbeidsongeschiktheid- Betwisting- Intercommunale - Verzekeraar - Getroffene - Medische dienst.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000,A.R. S.99.0003.F,A.C., 2000,
nr. 699.
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
Onteigeningsbesluit - Beroep tot nietigverklaring- Bevoegdheid van de Raad van
State - Grenzen.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 okt. 1995, A.R. nr. C.94.04 79.F, Bull. en Pas., 1995,
nr. 432.
ONTVOERING VAN EEN KIND
Bezoekrecht- Rechterlijke beslissing- Niet vertonen van een kind - Tekortkoming opvoedingsplicht - 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.

-379OPENBAAR MINISTERIE
Burgerlijke zaken- Advies van het O.M.- Verzoek tot heropening van de debatten.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en Pas.,
1993, nr. 154.
Strafvordering - Uitoefening - Telefoontap in het buitenland - Bekendmaking
van een misdrijf- Gevolg- Beoordeling.
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- Ontvankelijkbeid- Vereiste - 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 RIEMAECRER, Cass., 17 juni 1999, A.R. C.97.0223.N, A. C., 1999,
nr. 369.
B.T.W.-wetboek- Inzage van een gerechtelijk dossier- Machtiging van de
procureur-generaal of de auditeur-generaal- Termen procureur-generaal of auditeurgeneraal - Begrip.
Conclusie adv.-gen. DE RIEMAECRER, 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 RIEMAECRER, Cass., 17 juni 1999, A.R. C.97.0300.N, A. C., 1999,
nr. 370.
OPENBAAR VERVOER
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Pensioenreglement - Aard.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept. 1993, A.R. nr. 8396, A. C., nr. 357.
Spoorwegen- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen- PersoneelPensioen - Rustpensioen - Aanvraag.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept. 1993,A.R. nr. 8396,A.C., 1993, nr. 357.
OPENBARE DIENST
Continu'iteit - Algemeen rechtsbeginsel - 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'iteit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Gedwongen tenuitvoerlegging- Werken in plaats van een publiek rechtspersoon- WettigheidCriteria.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECRER, Cass., 24 april1998, A.R. nrs. C.97.0252.F en
C.97.0253.F, Bull. en Pas., 1998, nr. 210.
Continu'iteit 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. S.97.0165.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 505.
Continu'iteit 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.

-380Continui:teit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Toepassing Voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling - Begrip.
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 opdracht van het Wegenfonds - Voorrecht van
de onderaannemer- Werken voor rekening van de Staat- Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 3 april1992, A.R. nr. 7571, A. C., 1991-92, nr. 416.

OVEREENKOMST
Allerlei - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen Beding tot beperking van de verplichting om het verhuurde goed te leveren - Verenigbaarheid.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, Bull. en
Pas., 1993, nr. 291.
Allerlei - Financieringshuur - Leasingovereenkomst inzake roerende goederen Verhuurde goed - Verlies - Schorsing of ontbinding van de huurovereenkomst- Verbod voor de huurder om zich daarop te beroepen - Beding - Verenigbaarheid.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BISTHOVEN, Cass., 17 juni 1993, A.R. nr. 9405, Bull. en
Pas., 1993, nr. 291.
Algemene begrippen - Leonisch beding - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 nov. 1998, A.R. nr. C.96.0036.F, Bull. en
Pas., 1998, nr. 477.
Bestanddelen- Voorwerp - Handelsvennootschappen- Gekruiste opties voor aankoop en verkoop van aandelen - Aandeelhoudersovereenkomst - Voorwerp - Geen
aantasting van de vennootschapsovereenkomst - Leonisch karakter - Geldigheid.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 nov. 1998, A.R. nr. C.96.0036.F, Bull. en
Pas., 1998, nr. 4 77.
Bestanddelen - Toestemming - Bedrog - Vernietiging - Voorwaarde - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrent een uitkering tot levensonderhoud- Overschrijving van de echtscheiding.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - 'lbepasselijke regels.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming- Voorafgaande overeenkomst - Beding omtent een uitkering tot levensonderhoud - Nietigheid - Overschrijving van de echtscheiding - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.

-381Bestanddelen- Voorwerp- Geoorloofd karakter- Verzekering tegen brand en
allerlei risico's- Stookolietank- Exploitatievergunning- Miskenning- Gevolg.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 14 sept. 2000, A.R. C.98.0496.F, Bull. en Pas., 2000,
A.C., 2000, nr. 470.
Rechten en verplichtingen van partijen- T.a.v. derden- Verzekering- Landverzekering - Ongeval - Slachto:ffer - Voorrecht - Verzekeraar - Excepties Tegenstelbaar karakter.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.98.0506.F, A. C., 2000,
nr. 499.

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - ZIE : IMMUNITEIT
PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Onroerend goed met hypotheek bezwaard - Bedrieglijke verkoop - Betaling van
de hypothecaire schuldvorderingen naar aanleiding van die verkoop - Gevolg.
Noot, G.D., Cass., 15 mei 1992, A.R. nr. 7517, AC., 1991-92, nr. 487.
Verdeling- Nalatenschap- Schuldeisers van de medegerechtigde- Pauliaanse 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 - Loopbaan- 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 vrouwenToepassingssfeer- Uitsluiting- Pensioenleeftijd- Verschil- Mannelijke en vrouwelijke werknemers- E.E.G. -Art. 7 Richtlijn Raad 7917/E.E.G.- Bepaling- 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 - Mannelijke 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- Flexibele 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 levensonderhoud - Samenvoeging - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 19 juni 1997, A.R. nr. C.96.0238.F, Bull. en Pas., 1997,
nr. 283.
Werknemers - Rustpensioen- Loopbaan- Eenheid van loopbaan- Militair pensioen - Luchtvaart - Luchtmacht - Varend personeel.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, A. C., 2000, nr.
114.
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Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, A. C., 2000, nr.
114.
Werknemers - Rustpensioen- Loopbaan - Eenheid van loopbaan- Breuk- Vaderlandslievende redenen - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, A. C., 2000, nr.
114.

PREJUDICIEEL GESCHIL
Arbitragehof- Prejudiciele vraag- Verplichting 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.
Arbitragehof- Prejudiciele vraag- Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen- Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid- GelijkheidDiscriminatieverbod.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 5 nov. 1996, A.R. nr. P.95.1428.N, A. C., 1906, nr.
417.
Arbitragehof- Cassatiemiddel- Arbitragehof- Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp- Hofvan Cassatie- Verplichting.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, A. C., 1999,
nr. 186.
Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplichting- Grenzen -Artikel103 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.
Arbitragehof- Cassatiemiddel- Hofvan Cassatie- Verplichting- Verzuim van
de wetgever.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 jan. 2000, A.R. F.98.0075.F, A. C., 2000, nr.
78.
Arbitragehof- Discriminatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Miskenning - Onduidelijkheid.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, A. C.,
2000, nr. 415.
Arbitragehof- Benoeming van een arbiter in een scheidsgerecht - Beslissing van
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Hof van Cassatie - Verplichting - Perken.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000, A.R. C.00.0123.N, A. C., 2000, nr.
695.
RAAD VAN STATE
Afdeling administratie - Bevoegdheid - Handeling van een bestuurlijke overheid - Verzoek tot nietigverklaring- Beoordeling t.a.v. de bevoegdheid.
Concl. adv.-gen. D'HooRE, Cass., Ver. K., 5 feb. 1993, A.R. nr. 8125, A. C., 1993, nr.
77.
Mdeling administratie -Arrest vatbaar 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 - Dringende noodzakelijkheid - Ministers - Beoordeling.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en Pas.,
1993, nr. 154.
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een reglement van een bestuurlijke overheid - 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 - Arbeidsovereenkomst.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrSTHOVEN, Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr.
C.94.0004.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 495.
Bevoegdheid- Vreemdelingen - Bevolkingsregister - Inschrijving - Recht op inschrijving.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrsTHOVEN, Cass., Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr.
C.93.0052.F, Bull. en Pas., 1994, nr. 496.
Administratief kort geding - Akte of reglement van een administratieve overheid - Schorsing - Bevoegdheid - Bepaling.
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.
Mdeling administratie - Bevoegdheid - Handeling van een administratieve overheid- Beslissing van de minister van Justitie 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 nietigverklaring van een administratieve handeling Onteigening ten algemenen nutte.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 12 okt. 1995, A.R. nr. C.94.04 79.F, Bull. en Pas., 1995,
nr. 432.
Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of
reglement van een administratieve overheid- Bevoegdheid- Grenzen.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april1996, A.R. nr. C.94.0013.N, A. C., 1996,
nr. 137.
Mdeling administratie- Bevoegdheid- Beroep tot nietigverklaring- Grenzen
- Akte van een administratieve overheid - N aamloze 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.
Mdeling administratie - Bevoegdheid - Beroep tot nietigverklaring - Akten en
reglementen van administratieve overheden - Administratieve overheden- Begrip.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 1997, A.R. nr. C.96.0211.N, A. C., 1997, nr.
88.
Administratief kort geding - Schorsing van de tenuitvoerlegging van een akte of
reglement van een administratieve overheid- Bevoegdheid- Grenzen.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cas., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, nr. 275.

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
Franse Gemeenschap - Openbare radio- en televisieomroepinstellingen - Reclame - Reclame tijdens televisieseries - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. TH. WERQUIN, Cass., 21 dec. 2000, A.R. C.99.0096.F, A. C., 2000, nr.
716.
RECHTBANKEN
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering in rechte - Oorzaak - Ambtshalve
wijziging door de rechter- Vordering gegrond op het bestaan van een contract- Precontractuele fout - Gevolg.

-384Concl. 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 deskundigenonderzoek - Toepassing voor de strafgerechten.
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 (bijzondere regels) - Bevoegdheid- Mindervaliden - Tegemoetkomingen - Minister - 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.
Algemeen- Bevoegdheid- Wetten- Uitlegging.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, A. C., 2000,
nr. 276.
Burgerlijke zaken- Algemeen- Rechtsmacht- Omvang- Betwisting- Dwingende wet - Arbeidsovereenkomst - Dringende reden - Termijnen.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, A. C., 2000,
nr. 311.
Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Vordering tot onttrekking- Verzoek niet kennelijk onontvankelijk- Gevolg.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 23 okt. 2000,A.R. C.00.0493.F,A.C., 2000,
nr. 568.

RECHTEN VAN DE MENS
Art. 14 Jo 8.1 E.V.R.M.- Discriminatieverbod- 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 behandeling van zijn zaak- 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.
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6.1- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaak - Provinciale 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 - Provinciale 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- lnternering gelast door rechters 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- Artikel 6 - Artikel 6.2- Jeugdrechtbank- Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Voorbereidende rechtspleging - Behoud in
het milieu - Prestatie van opvoedkundige 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,A.C., 1997,
nr. 123.
Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6 -Artikel6.1- Belastingzaken- Inkomstenbelastingen- Voorziening voor het hofvan beroep- Hofvan beroep- Bevoegdheden - Belastingverhogingen - Beschuldiging in strafzaken - Gegrondheid- Eerlijk proces.

-385Concl. 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- Artikel6- Artikel 6.1- Recht op een eerlijke
behandeling van de zaak - Rechterlijk gewijsde - Strafzaken - Gezag van gewijsde - 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.
Internationaal Verdrag burgerrechten en politieke rechten- Artikel 14.2 - Vermoeden van onschuld - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Eerste beslissing Wettigheid van het bevel tot aanhouding- Onderzoeksgerechten- Opdracht - Controle.
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 - Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld- Voorlopige hechtenis- Handhaving- Eerste beslissing- Wettigheid van
het bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerechten - Opdracht - Controle.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 5 nov. 1997, A.R. nr. P.97.1344.F, Bull. en Pas.,
1997, nr. 453.
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel14.3, aanhef en c - Strafvervolging- Onredelijke vertraging - 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 -Artikel6- 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 - Artikel13 - Daadwerkelijke rechtshulp - Strafvervolging - Schending van de redelijke termijn - Verval van de strafvordering 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 - Artikel 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 -Artikel6 -Artikel6.1- Eerlijk proces- Rechterlijk gewijsde- Gezag van het 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.
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel14.7- Non
bis in idem- Begrip- Eenzelfde inbreuk- Strafrechtelijke sanctie en administratieve sanctie.
Concl. adv.-gen. GoEMINNE, Cass., 5 feb. 1999,A.R. C.97.044l.N,A.C., 1999, nr. 68.
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.7 - Non
bis in idem- Begrip- Eenzelfde inbreuk- Strafrechtelijke sanctie en administratieve sanctie.
Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. C.98.0398.N, A. C., 1999, nr. 68.

-386Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6 -Artikel6.1- Onpartijdigheid van de
rechter- Hofvan beroep- Samenstelling van het rechtscollege- Uitspraak van
het arrest - Magistraat die een wettig verhinderde magistraat vervangt- Magistraat die tijdens de verwijziging deel heeft uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling- Gevolg.
Concl. adv.-gen. J. Spreutels, Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, A. C., 1999, nr.
362.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Beschuldiging in strafzaken - Sociale zekerheid- Werknemer - Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling - Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Herstelvergoeding - Gevolg Cassatiemiddel- Straf- Naar recht falend middel.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, A. C., 2000,
nr. 276.

RECHTERLIJKE MACHT- ZIE : MACHTEN
RECHTERLIJKE ORGANISATIE
Strafzaken - Internering gelast door rechters die uitspraak deden over voorlopige 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 - Arbeidsongeval - Schade - Beslissing van het strafgerecht - 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.
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vervolging wegens aan een veroordeling voorafgaand 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. DUBRVLLE, 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- Onvrijwillige slagen en verwondingen- Alcoholintoxicatie of dronkenschap - Onderscheiden straffen - Schade - Oorzakelijk verband- Verzekeraar - Regresvordering.
Concl. adv.-gen. DUBRVLLE, 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.

-387Recht op de onpartijdigheid van de rechter - Belastingzaken- Aanslag -Beslissing 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 onpartijdigheid van de rechter- Orde van Geneesheren- Provinciale raad- Tuchtzaak- 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 onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaak Provinciale raad van de Orde van Geneesheren - Samenstelling.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, 24 dec.1993, A.R. nr. 8810, A. C., 1993, nr. 550.
Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - Cassatiemiddel - Bewering 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 - Onoverkomelijke dwaling - Begrip - Grandslag.
Noot, J.F.L., Cass., 31 okt. 1994, A.R. nr. S.94.0035.F, A. C., 1994, nr. 462.
Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen - MinisteriiHe 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 hetwelk een rechter een norm niet mag toepassen 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 verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben - Gevolg - Vroegere voldongen 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 rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende 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 - Toepassing Voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling- Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 7 dec. 1998, A.R. nr. 8.97 .0165.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 505.
Continui:teit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Begrip.
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1998, nr. 505.
Continui:teit van de openbare dienst - Algemeen rechtsbeginsel - Toepassing Voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling - Sociale zekerheid - Werknemers - Rijksdienst 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 - Toepassing 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 his in idem- Fiscale misdrijven- Administratieve sancties- Strafrechtelijke sancties - Cumulatie.
Concl. adv.-gen. GOEMINNE, Cass., 5 feb. 1999, A.R. C.97.0441.N, A. C., 1999, nr. 67.
Non his in idem- Fiscale misdrijven -Administratieve sancties- Strafrechtelijke 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 schepenen- Collegiale beslissing- Eenstemmigheid- Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999, P.97.1384.F,A.C., 1999, nr. 124.
Inkomstenbelastingen- Legaliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel- Individueel akkoord tussen belastingplichtige en bestuur - Akkoord strijdig met uitdrukkelijke wetsbepalingen - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 3 nov. 2000, A.R. F.98.0072.N,A.C., 2000, nr. 596.
Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Aanslagprocedure - Bewijs - Forfaitaire belastingschaal- Latere aanslagjaren.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F,A.C., 2000,
nr. 598.
Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Recht op rechtszekerheid Doel - Grenzen - Wettelijkheidsbeginsel.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass, 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F,AC., 2000,
nr. 598.
Termijnen - Verlenging- Volstrekte onmogelijkheid om te handelen- Vreemdelingen - Maatschappelijke dienstverlening - De:finitief bevel om het grondgebied te verlaten - Termijn om het grondgebied te verlaten- Overmacht.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000,A.R. S.98.0010.F,A.C., 2000,
nr. 697.

RECHT VAN VERDEDIGING
Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving van de voorlopige hechtenis Verdachte die beweert in de onmogelijkheid te verkeren op de terechtzitting van het
onderzoeksgerecht te verschijnen- Recht van zijn advocaat om hem te vertegenwoordigen en een conclusie neer te leggen - Verplichting van het onderzoeksgerecht 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.
Rekenhof- Procedure - Veroordeling van rekenplichtige - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, A.C., 1991-92, nr. 552.
Burgerlijke zaken- Advies van het O.M. - Kennis van dat advies - Verzoek tot
heropening van de de batten - Weigering van de rechter.
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1993, nr. 154.
Art. 14.3.g I.V.B.P.R. - Dwang - Inhoudelijke controle.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 6 mei 1993, A.R. nr. 6416, A. C., 1993, nr. 225.
Strafzaken- Hofvan assisen -Anonieme getuigen- Mogelijkheden tot ondervraging 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- Samenstelling van het rechtscollege - Uitspraak van het arrest - Magistraat die een wettig
verhinderde magistraat vervangt - Magistraat die tijdens de verwijzing deel heeft
uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling- 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 - Voorlopige hechtenis - Verdachte die beweert in de
onmogelijkheid te verkeren op de terechtzitting 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 - Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure - Buitenvervolgingstelling.
Noot, E.L., Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 9632, A. C., 1991-92, nr. 495.
Algemeen - Burgerlijke zaken - Verschijnende partij - Verzoek tot heropening van de debatten - Afwijzing- Motivering.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en Pas.,
1993, nr. 154.
Algemeen - Burgerlijke zaken - Dubbelzinnige 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- Bijzondere motiveringsverplichting- Hof van
Cassatie - Toetsing van het Hof- Marginale toetsing - Grens.
Concl. adv.-gen. Du JARDIN, Cass., 24 jan. 1995, A.R. nr. P.92.7292.N, A. C., 1995, nr.
36.
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Oorspronkelijke tenlastelegging - Herformulering - Vrijspraak- Vereiste.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 20 mei 1997, A.R. nr. P.96.0141.N, A. C., 1997,
nr. 235.
Op conclusie- Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) Eerste rechter - Conclusie - Appelrechter - Niet weergegeven - Appelrechter Antwoord - Verplichting.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F,A.C., 2000,
nr. 276.
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Strafzaken - Tussen raadkamer en politierechtbank - Beschikking van de raadkamer- Verwijzing van de verdachte naar de politierechtbank en buitenvervolgingstelling voor hetzelfde feit, anders omschreven - Onbevoegdverklaring door
de politierechtbank - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de beschikking van de raadkamer - Verwijzing van de zaak naar de raadkamer, anders samengesteld.
Noot, M.D.S., Cass., 29 sept. 1992, A.R. nr. 6761, A. C., 1991-92, nr. 635.
Burgerlijke zaken- Voorwaarde - Tegenstrijdigheid tussen beslissingen van de
rechtscolleges van de rechterlijke orde.
Concl. proc.-gen. PIRET, Cass., 10 maart 2000, A.R. C.99.0564.F, A. C., 2000, nr. 169.
REKENHOF
Grondwettelijke opdracht - Veroordeling van rekenplichtige - Recht van verdediging - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 19 juni 1992, A.R. nr. 7878, voltallige terechtzitting, 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.
SCRIP. SCHEEPVAART
Beslag - Bewarend beslag - Zeevordering - Zeeschip - Zeeschuld - Schuldenaar -Andere persoon dan de eigenaar.
Concl. eerste adv.-gen. D'HooRE, Cass., 1 okt. 1993,A.R. nr. 8050,A.C., 1993, nr. 391.
SCHULDVERGELIJKING
Wettelijke schuldvergelijking- Verjaring- Burgerlijke zaken- Stuiting.
Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993, A.R. nr. 9649, A. C., 1993, nr. 425.
SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - MisdrijfVerjaring- Termijn - Aanvang.
Noot, E.L., Cass., 13 jan. 1994, A.R. nr. 9627, A.C., 1994, nr. 16.
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden- Toerekenbaarheid - Rechtspersonen - Gemeente - College van burgemeester en schepenen - Collegiale beslissing - Eenstemmigheid - Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 3 maart 1999, A.R. P.97 .1384.F, A. C., 1999, nr. 124.
SOCIALE ZEKERHEID
Werknemers - Bijdrageplicht- Gesubsidieerde universitaire 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.
Werknemers- Bijdragen- Loon- Kosten ten laste van de werkgever- Buitenlandse 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-betaling- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Daad- Fout -Wets- of verordeningsbepaling- 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.
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volgend jaar niet wordt hernomen - Begrip.
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 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. S.97.0165.F, Bull. en Pas.,
1998, nr. 505.
Algemeen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - 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 openbare dienst- Algemeen rechtsbeginsel- Toepassing- Voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling - 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- Hoofdelijke aansprakelijkheid- HoofdaannemerBouwplaats - 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.
Algemeen - Handvest van de sociaal verzekerde - Gevolgen - Mindervaliden Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoedheid - Minister - Beslissing - Beroep.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 okt. 1999, A.R. S.98.0098.F, A. C., 1999, nr.
540.
Werknemers - Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheid- HoofdaannemerBouwplaats - Inlichtingen- Mededeling- Verzuim- R.S.Z. - Verschuldigd bedrag -Aard.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144,A.C., 2000,
nr. 276.

STEDENBOUW
Sanctie - Herstel - Burgerlijke partij - Gemeente en gewest - Veroordeling tot het betalen van een geldsom, gelijk aan de meerwaarde - Op die sam verschuldigde interesten - Aard.
Concl. van adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 4965, nr. 333.
Ruimtelijke ordening- Bouw- ofverkavelingsverbod- Schadeloosstelling- Waardevermindering van het goed - Raming- 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- of verkavelingsverbod - Recht op schadevergoeding - Aard.
Concl. adv.-gen. JANNSENS DE BISTHOVEN, 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 gemachtigde 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.
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416.
Bouwvergunning- Schijnbare onregelmatigheid - Gebruik- Aantasting van subjectieve burgerlijke rechten - Bevoegdheid van de rechter in kort geding.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 25 april1996, 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 verbeurdverklaringVermogensvoordelen - Misdrijf gepleegd door rechtspersoon - Vermogensvoordelen
rechtstreeks door de rechtspersoon verkregen.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 18 maart 1997, A.R. nr. P.96.1041.N, A. C., 1997,
nr. 152.
Andere straffen - Verbeurdverklaring - Bijzondere verbeurdverklaring - Rechtstreeks uit het misdrijfverkregen vermogensvoordelen- Beslissing van de strafrechter -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.
Allerlei- Sociale zekerheid- Werknemers - Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheid- Hoofdaannemer- Bouwplaats - 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.
Allerlei- Sociale zekerheid- Werknemers - Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Inlichtingen - Mededeling - Verzuim - R.S.Z. - Verschuldigd bedrag - Aard.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, A. C., 2000,
nr. 276.
STRAFVORDERING
Hechtenis en vervolging van parlementslid- Parlementaire onschendbaarheidSchending door openbare ambtenaren van door de Grondwet gewaarborgde rechten
- Voorwaarden.
Noot, D.S., Cass., 17 dec. 1991, A.R. nr. 6159, A. C., 1991-92, nr. 208.
Ontvankelijkheid - Recht van verdediging - 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 april1996, A.R. nr. P.96.017l.F, Bull. en Pas.,
1996, nr. 108.
TAALGEBRUIK
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten- Nietigheden- Burgerlijke zaken - Eentaligheid van de beslissing - 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 ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Wisselbrief- Betaling aan derde-houder door betrokkene niet-acceptant - Tenietgaan wisselverbintenis - Verhaal - Gevolg.
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18.

TUSSENKOMST
Strafzaken - Rechtsvordering van de beklaagde - 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 aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Beslissing van de raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling Opdracht.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. P.95.1146.N en P.95.1147.N, A. C., 1995, nr.
526.
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Uitvoerbaarverklaring- Beslissing van de raadkamer- Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldingstelling - 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.
Vreemdeling - Hechtenis - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring en betekening- Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Bevoegdheid 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 - Cassatieberoep -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 beschikking van de Uitvoerende Macht - Voorziening 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.

UITVOERBAARVERKLARING
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Beslissing van de raadkamer
-Hoger beroep- Tijdsverloop sinds het instellen van hoger beroep- Kamer van
inbeschuldingstelling - Opdracht.
Noot, Ph.G., Cass., 5 dec. 1995, A.R. nrs. P.95.1146.N en P.95.1147.N, A. C., 1995, nr.
526.
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding- Beslissing van de raadkamer
- Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Kamer van inbeschuldingstelling - 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 - Inkomstenbelastingen - Bestanddelen.
Noot, B.J.B., Cass., 10 maart 1993, A.R. nr. 34, A. C., 1993, nr. 138.
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Gemeenschappelijke regels - Handelsvennootschappen- Vereffening- Beginsel van gelijkheid van de schuldeisers - Inkomstenbelastingen - Rechten en voorrechten van de Schatkist - Beslag onder derden - Wettelijke hypotheek - Inschrijving- Artt. 324 tot 326 W.I.B. - Gevolgen.
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- Naamloze vennootschappen- Oprichting door een administratieve overheid - Controle door de overheid - Beslissingen bindend voor derden - Ontstentenis - Gevolg - Akte van de raad van bestuur - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheid van de Raad van State - Grenzen.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 14 feb. 1997, A.R. nr. C.96.021l.N, A. C., 1997, nr.
88.
Handelsvennootschappen - Algemeen- Bestanddelen - Deelname in de winst en
in het verlies- Gekruiste opties voor aankoop en verkoop van aandelen- Aandeelhoudersovereenkomst - Voorwerp - Geen aantasting van de vennootschapsovereenkomst - Leonisch karakter - Geldigheid.
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 betalingen - Schuld die interest geeft - Contractuele zaken - Vergoedende interest - Begrip.
Concl. proc.-gen. VELU, Cass., 28 okt. 1993, A.R. nr. 9496, Bull. en Pas., 1993, nr.
435.
Zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering- Begrip - Schuldvordering vermeld in een n.a.v. een gerechtelijke verdeling 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- GevolgenKennis - Begrip - Voorwaarden - Toepassing- Ondernemingsraad en veiligheidscomite- Beschermde werknemers - Werkgever- Arbeidsovereenkomst- Einde
- Beeindiging- 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.
Verbintenis uit overeenkomst- Echtscheiding door onderlinge toestemming- Voorafgaande overeenkomst- Toepasselijke regels.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
A.C., 2000, nr. 374.
Voorwerp - Geoorloofd karakter - Verzekeringsovereenkomst.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 14 sept. 2000, A.R. C.98.0496.F, A. C., 2000, nr. 470.
VERDE LING
Gerechtelijke verdeling- Notariele staat van vereffening- Geen homologatieVerzoek om bewarend beslag.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 5 sept. 1977, A.R. nr. C.96.0327.F, Bull. en Pas., 1997,
nr. 336.
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Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 3 dec. 1999, A.R. C.96.0121.N, A. C., 1999,
nr. 658.

VERHAAL OP DE RECHTER
Artt. 1140 tot 114 7 Ger.W. - Aansprakelijkheid 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 - Arbeidsongeval - Fonds voor Arbeidsongevallen - Terugvordering van onverschuldigde 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 - Stuiting - Fonds voor Arbeidsongevallen - Terugvordering van onverschuldigde vergoedingen.
Concl. van proc.-gen. LENAERTS, Cass., 17 feb. 1992, A.R. nr. 7671, AC., 1991-92, nr.
317.
Strafzaken - StrafVordering- Stuiting - 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- Schuldvergelijking- Wettelijke schuldvergelijking.
Noot J.F.L., onder Cass., 25 okt. 1993, A.R. nr. 9649, A.C., 1993, nr. 425.
Strafzaken - StrafVordering - Termijn - Aanvang - Slagen en verwondingen,
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- Dwangsom- Bevel tot betaling- Verzet - Gevolgen.
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 - Vijfjarige verjaring -Al hetgeen betaalbaar is bij hetjaar ofbij kortere termijnen- Overeenkomst voor levering van elektriciteit - Toepassingsgebied.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, 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 - Vijfjarige verjaring - Al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnenDraagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 6 feb. 1998, A.R. nr. C.96.04 70.F, Bull. en
Pas., 1998, nr. 75.
Allerlei - Rechtsvordering- 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.
Strafzaken - StrafVordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Verstekvonnis Verzet- Inleidende terechtzitting.
Concl. adv.-gen. R. LooP, Cass., 18 okt. 2000, A.R. P.00.0491.F, A. C., 2000, nr. 558.
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Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Ernstige aanwijzigen van
schuld- Beslissing- Motivering- Tegenstrijdige gronden- Cassatie - Cassatie 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 - Cassatie 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- Inkomstenbelastingen- Taalgebruik- Gerechtszaken (wet 15
juni 1935)- In hager beroep- In het Duits gewezen arrest van het Hofvan Beroep te Luik.
Noot, J.F.L., Cass., 26 juni 1998, A.R. nr. F.97.0112.F, A.C., 1998, nr. 347.

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
Burgerlijke zaken- Rechtbanken- Zaak gedurende meer dan zes maanden in beraad gehouden - Vordering tot onttrekking - Verzoek niet kennelijk onontvankelijk- Gevolg.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass. 23 okt. 2000,A.R. C.00.0493.F,A.C., 2000,
nr. 568.

VERZEKERING
W.A.M.-verzekering- Excepties die door de verzekeraar niet aan de benadeelde kunnen 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 Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds Vergoedingsverplichting - Toevallig feit - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 nov. 1992, A.R. nr. 7742, A. C., 1992-93, nr. 729.
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Waarborgfonds- Vordering van de beklaagde tot gedwongen tussenkomst- Burgerlijke rechtsvordering van de beklaagde - Door een onbekend gebleven motorrijtuig veroorzaakte schade - Ontvankelijkheid.
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 verzekeraar - Toepasselijke wet - Criteria.
Noot, X.D.R., Cass., 22 okt. 1999, A.R. C.98.0150.F, A.C., 1999, nr. 555.
Landverzekering - Verzekering tegen brand en allerlei risico's - Voorwerp Geoorloofd karakter - Stookolietank- Exploitatievergunning - Miskenning - Gevolg.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 14 sept. 2000, A.R. C.98.0496.F,A.C., 2000, nr. 470.
Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht - Verzekeraar - Excepties - Tegenstelbaar karakter.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.98.0506.F, A. C., 2000,
nr. 499.
Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht - Omvang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.98.0506.F,A.C., 2000,
nr. 499.

-397VERZET
Strafzaken- Verstekvonnis waartegen het O.M. niet in hoger beroep is gekomen- Vonnis op verzet- Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagdeGevolgen.
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 - Te laat ingediende conclusie - Wering van de conclusie uit het debat.
Concl. adv.-gen. PIRET, Cass., 31 okt. 1991, A.R. nr. 9069, Bull. en Pas., 1992, nr. 123.
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verschijnende partij - Verzoek tot heropening van de debatten - Afwijzing- Motivering.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 maart 1993, A.R. nr. 9512, Bull. en Pas.,
1993, nr. 154.
Burgerlijke zaken- Algemeen- Verzoek 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- Behandeling en berechting van de vorderingVerzoekschrift op tegenspraak - Uitkeringen tot levensonderhoud - Vorderingen 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 - Vordering in rechte - Oorzaak- Ambtshalve
wijziging door de rechter- Vordering gegrond 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- Overschrijden van de redelijke termijn- Onredelijke 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- Correctionalisering- Verzachtende omstandigheden - 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 terechtzitting van het onderzoeksgerecht te verschijnen - Recht van zijn advocaat om
hem te vertegenwoordigen en een conclusie 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 tegen die beslissing.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 10 april1992, A.R. nr. 7397, A. C., 1991-92, nr. 431.
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Noot, J.d.J., Cass., 27 okt. 1992, A.R. nr. 7081, A.C., 1992-93, nr. 696.
Invrijheidstelling- Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Naar het hofvan
assisen verwezen beschuldigde - Bevoegdheid.
Noot, M.D.S., Cass., 29 dec. 1992, A.R. nr. 7285, A. C., 1991-92, nr. 816.
Regeling van de rechtspleging - Verwijzing van de verdachte naar de correctionele rechtbank - Beschikking van de raadkamer waaruit de invrijheidstelling van
de verdachte volgt - Hoger beroep van de procureur des Konings tegen die beschikking- Kamer van inbeschuldigingstelling- Handhaving van de hechtenis - 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 Voorlopige Hechtenis 1990- Ernstige aanwijzingen van schuld - Toezicht van het Hof- Grenzen - Oorspronkelijk procesverbaal - 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. -Toepasselijkheid.
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 bevel tot aanhouding- Datum van het bevel
tot aanhouding - Datum van betekening - Verschrijving.
Noot, G.B., Cass., 26 maart 1996, A.R. nr. P.96.0359.N, A.C., 1996, nr. 104.
Handhaving - Eerste beslissing - Wettigheid van het bevel tot aanhouding- Onjuiste motivering- Vermoeden van onschuld - Miskenning- Onderzoeksgerechten
- 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 termijn.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 10 feb. 1998, A.R. nr. P.98.0160.N, A. C., 1998,
nr. 81.
Verlenging van de termijnen- Raadkamer- Handhaving- Termijn om uitspraak te doen- Na 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 - Vordering tot wraking - Mededeling van de akte
van wraking aan de rechter - Schorsing van alle vonnissen en verrichtingen - Vervanging- 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.
Cassatieberoep - Vrijheid onder voorwaarden - Vordering tot opheffing van de voorwaarden - Kamer van inbeschuldigingstelling -Arrest - Verwerping van de vordering- Beslissing 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.
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VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
Inschrijving in het register van bewaring der hypotheken- Niet in rechte ofvoor
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, AC., 1991-92, nr. 6.
Inkomstenbelastingen - Rechten en voorrechten van de Schatkist - Vennootschap- Handelsvennootschappen- Vere:ffening- Wettelijke hypotheek- Inschrijving -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.
Onderaannemer- Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds- Voorrecht van de onderaannemer - Werken voor rekening van de Staat.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 3 april1992, A.R. nr. 7571, AC., 1991-92, nr. 416.
Algemeen - Goederen van de schuldenaar als gemeenschappelijke waarborg voor
de schuldeisers - Hypotheekwet, artt. 7 en 8 - Documentair krediet - Onherroepelijk krediet - Uitvoerend beslag onder derden 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 - Faillietverklaring van de werkgever - Bevoorrechte schuldvordering van de werknemer - Berekening door de curator.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 23 mei 1996, A.R. nr. C.95.0392.N, A. C., 1996, nr.
187.
Bijzonder voorrecht- Voorrecht op bepaalde roerende goederen- Ongeval- Slachtoffer - Voorrecht - Omvang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.98.0506.F, A. C., 2000,
nr. 499.
VOORZIENING IN CASSATIE - ZIE : CASSATIEBEROEP
VORDERING IN RECHTE
Burgerlijke zaken- Rechtsingang- Artikel 700 Ger.W. - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 30 okt. 1997, A.R. nr. C.96.0291.N, A. C., 1997,
nr. 437.
Burgerlijke zaken - Kind wiens afstamming niet vaststaat - Vordering tot levensonderhoud tegen de vermoedelijke vader - 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- Ambtshalve wijziging door de rechter - Vordering gegrond 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.
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 vergoeding- Rechtmatig belang.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 april1998, A.R. nr. C.94.0438.N, A. C., 1998, nr.
188.
Belastingzaak - Heffingen op de afvalwaterverontreiniging - Exceptie van nietigheid van een proceshandeling - Verplichting om het bezwaar tijdig in te dienen Toepassing van de regels van het Gerechtelijk Wetboek.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april2000,A.R. F.98.0049.N, A. C., 2000, nr. 233.
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Bevolkingsregister - Inschrijving - Recht op inschrijving - Subjectief recht.
Concl. adv.-gen. JANSSENS DE BrSTHOVEN, 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 bevel om het grondgebied te verlaten - Begrip.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 maart 1999, A.R. 8.97 .0056.F, A. C., 1999,
nr. 186.
Vasthouding in een aan de grens gelegen plaats - Verwijdering uit het land - Verzet van de vreemdeling tegen uitvoering van verwijdering- Nieuwe beslissing van
vasthouding - Aard - Wettelijkheid.
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 gelegen plaats - Verzoekschrift van de vreemdeling - Beroep tegen de maatregel- Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureurgeneraal bij het hof van beroep - Ontvankelijkheid.
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 gelegen plaats- Verzoekschrift van de vreemdeling - Beroep tegen de maatregel- Onderzoeksgerechten - Beroep gegrond verklaard - Beslissing van invrijheidstelling - Cassatieberoep van de procureurgeneraal bij het hof van beroep - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 31 aug. 1999,A.R. P.99.1294.N,A.C., 1999, nr. 428.
Vastgehouden vreemdeling- Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - Nieuwe
beslissing tot vasthouding - Aard.
Concl. eerste adv.-gen. DuJARDIN, Cass., 28 sept. 1999,A.R. P.99.1322.N,A.C., 1999,
nr. 487.
Vastgehouden vreemdeling- Verlenging 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- Beslissing tot verwijdering- Uitvoering- Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding.
Concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N, A. C., 1999,
nr. 487.
Maatschappelijke dienstverlening- Definitiefbevel om het grondgebied te vedaten - Termijn om het grondgebied te verlaten - Overmacht.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000,A.R. S.98.0010.F,A.C., 2000,
nr. 697.
VREEMDEWET
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed- Gevolgen t.a.v. de personen- Echtgenoten- 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 gezin tot voornaamste waning dient - Echtscheiding - 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- Betalend parkeren.
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198.
Wegverkeersreglement van 01-12-75 (reglementsbepalingen) -Art. 27 -Art. 27.3
- Betalend parkeren.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 26 april1994,A.R. nr. P.93.1218.N,AC., 1994, nr.
198.

WERKLOOSHEID
Recht op werkloosheidsuitkering - Beslissing - Ontzegging of beperking van het
recht - Horen van de werkloze - Uitzondering - Deeltijdarbeid.
Concl. proc.-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 rechtsbetrekking.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 2 dec. 1991, A.R. nr. 7768, A. C., 1991-92, nr. 174.
Recht op uitkering- Langdurige werkloosheid- Nationale administratieve commissie -Administratiefberoep- Onvrijwillig 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 aangifte- Sanctie - Uitzondering- Aanmerkelijke 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 verklaring- Spontane verbeterende aangifte- Administratieve 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.
Allerlei- Onjuiste verklaring- Spontane verbeterende aangifte - Administratieve 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.
Gerechtigde- Stage- E.G. -Artt. 67, § 3, en 71, § 1, Verordening (E.E.G.) nr.
1408/71- Draagwijdte- Tijdvakken van verzekering of van arbeid- Samentelling - Laatste werkzaamheden - Verblijfplaats.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 13 maart 2000, A.R. S.98.0143.F, A. C., 2000,
nr. 170.
Bedrag -Ancienniteitstoeslag- Beroepsverleden- Verordening (E.E.G.) nr. 2211/78
-E.G. -Marokko- Artikel41 Samenwerkingsovereenkomst- Tijdvakken van verzekering - Samentelling - Bepaling - Uitlegging - Prejudiciele vraag - Hof van
Justitie E.G.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 nov. 2.000, A.R. S.00.0029.F, A. C., 2000,
nr. 603.

WERKSTAKING EN UITSLUITING
Kort geding - Bevoegdheid van de rechter - Voorlopige beoordeling - Stakingsrecht - Niet onredelijke rechtsnorm.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31 jan. 1997, A.R. nr. C.94.0151.N, A. C., 1997,
nr. 56.
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Werking in de tijd en in de ruimte- Werking in de tijd- Huwelijksvermogensstelsels - Wetsconflict - Wettelijk stelsel - 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- Pensioenregeling -Aard.
Concl. adv.-gen. DE RAEVE, Cass., 20 sept. 1993,A.R. nr. 8396,A.C., 1993, nr. 357.
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking in de tijd- Samenloop van misdrijven - Uitleggingswet - Wijzigingswet - 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 verordeningen- 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- Verordeningsbesluiten- Niet-terugwerkende kracht- Algemeen rechtsbeginsel- Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 22 jan. 1996, A.R. nr. S.95.00ll.F, Bull. en Pas.,
1996, nr. 44.
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking in de tijd- Draagwijdte - Besluiten - Verordeningsbesluiten- Niet-terugwerkende kracht - Algemeen rechtsbeginsel- Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht
hebben - Gevolg - Vroegere voldongen toestanden.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERQ, Cass., 22 jan. 1996, A.R. nr. S.95.0011.F, Bull. en Pas.,
1996, nr. 44.
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking in de tijd -Administratieve akteAkte 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. S.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 - Uitwerkingen.
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- Pensioen - Werknemers - Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Toepassingssfeer- UitsluitingPensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke 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.
Allerlei- 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.

-403Concl. 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 rechtsgeding - Begrip - Gevolg - Cassatie Cassatiegeding.
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 rechtsgeding
- Gevolg - Cassatiemiddel - Belang.
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 verzekeraar - Toepasselijke wet - Criteria.
Noot, X.D.R., Cass., 22 okt. 1999, A.R. C.98.0150.F, A. C., 1999, nr. 555.
Algemeen- Wet- Begrip - Beheerscontract tussen de Franse Gemeenschap en
de R.T.B.F.- Goedkeuring bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 21 dec. 2000, A.R. C.99.0096.F, A. C., 2000, nr. 716.
Uitlegging - Wetten - Bevoegdheid- Arbitragehof- Rechtbanken.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000,A.R. S.98.0144.F,A.C., 2000,
nr. 276.
Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Aard van de wet - Dringende red en - Termijn en Dwingende wet.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F,AC., 2000,
nr. 311.

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-assessor Onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
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 termijnen - 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 cassatieberoep.
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 - Voordragen van de wraking- Tijdstip.

-404Concl. 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 alle vonnissen en verrichtingen - Onderzoeksrechter - Vervanging - Verrichtingen of vonnissen 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 -Arrest van het hof van beroep - Cassatieberoep - 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 GELIJKGESTELDE TAKSEN)
Aanslag of invordering - Ambtenaar van Financien - Verzoek tot inzage van een
gerechtelijk 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 INVALIDITEITSVERZEKERING
Ziektekosten - Verzekeringsinstelling - Geneeskundige verstrekkingen aan het
slachtoffer van een verkeersongeval - Slachto:ffer als persoon ten laste - Vordering tot terugbetaling tegen de verzekeraar van degene die het ongeval heeft veroorzaakt - Veroorzaker van het ongeval verstrekkingsgerechtigd lid van de verzekeringsinstelling- Subrogatie van de verzekeringsinstelling in de rechten van het slachto:ffer
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,AC., 1991-92, nr. 488.
Algemene begrippen- Cumulatieverbod- Schadeloosstelling krachtens andere wetgeving- Gedekte schade.
Concl. proc.-gen. LENAERTS, Cass., 18 mei 1992, A.R. nr. 7812, A. C., 1991-92, nr. 488.
Ziektekostenverzekering- Nag niet gedekte persoon- Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Vonnis dat de vordering van de verzekeringsinstelling afwijst - 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- Gezondheidsdienst - Beheerscomite - Advies - 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- Arbeidsongeschiktheid- Graad- Wijziging- Arbeidsongevallenverzekeraar- Verplichting- Ziekteverzekeraar- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 nov. 1999,A.R. S.98.0045.F,AC., 1999, nr.
620.

PLECHTIGE OPENINGSREDES

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus 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

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

L'egalite devant la loi.

15 oktober 1872

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
tionnelles.

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

Les quatre grandes libertes constitu-

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 constitutionnelle.

15 oktober 1885

Proc.-gen.

CH. FAIDER,

Le genie de la Constitution.

15 oktober 1886
prudence.

Proc.-gen.

CH. MESDACH DE TER K:!ELE,

Les retours de juris-

1 oktober 1887 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KlELE, Revue des arrets
solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernieres annees.

-4061 oktober 1888 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE
ecclesiatiques mis a la disposition de la nation.

TER KrELE,

Les anciens biens

1 oktober 1889 ral Leclercq.

Proc.-gen.

CH. MESDACH DE TER KrELE,

M. le procureur gene-

1 oktober 1890 sation.

Proc.-gen.

CH. MESDACH DE TER KrELE,

Du droit d'amorti-

1 oktober 1891 - Proc.-gen.
voirs spirituel et temporel.

CH. MESDACH DE TER KrELE,

Separation des pou-

1 oktober 1892 - Eerste adv.-gen.
de la justice civile.
2 oktober 1893 -

MELOT,

Les lenteurs de ['administration

Proc.-gen.

CH. MESDACH DE TER KrELE,

Proc.-gen.

CH. MESDACH DE TER KrELE,

Le procureur general

Faide1~

1 oktober 1894 et collectivisme.

Propriete individuelle

1 oktober 1895 - Proc.-gen. CH. MESDACH DETER KrELE, De l'occupation comme
mode d'acquisition de la propriete.
1 oktober 1896 resultats.

Adv.-gen. BoscH, Les lois ouvrieres, leur raison d'etre, leurs

1 oktober 1897 - Eerste adv.-gen.
la magistrature en Belgique.

MELOT,

Le juge unique et le recrutement de

1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, De ['intervention du
ministere public dans le jugement des affaires civiles.
2 oktober 1899 l'empire.

Adv.-gen.

1 oktober 1901 - Proc.-gen.
justice repressive.

VAN SCHOOR,

MELOT,

La presse sous le consulat et sous

De la recidive et de ['administration de la

1 oktober 1902 en Belgique.

Adv.-gen. R.

1 oktober 1903 Code civil.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Des origines de l'article 340 du

1 oktober 1904 prive.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Le Comte de Neny et le Conseil

JANSSENS,

Le Premier President de Gerlache

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R.
et le Premier President Defacqz.

JANSSENS,

De ['institution d'un Conseil d'Etat

1 oktober 1906 national prive.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Nicolas Bourgoingne. Le droit inter-

1 oktober 1907
criminelle.

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Philippe Wielant et ['instruction

1 oktober 1908 -

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Des pourvois dans l'interet de la loi.

1 oktober 1909 -

Proc.-gen. R.

JANSSENS,

Du fait

1 oktober 1910 - Proc.-gen. R.
(Loi du 31 mars 1898).

JANSSENS,

Syndicats et unions professionnelles

2 oktober 1911 - Proc.-gen.
de la police rurale.

TERLINDEN,

a la Cour de cassation.

Le projet de loi sur la reorganisation
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1 oktober 1912 - Proc.-gen.
Code civil suisse.

TERLINDEN,

Une actualite juridique - Le nouveau

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies matiere civile, electorate administrative (periode de 1869 a 1913).
25 november 1918 -

Proc.-gen

TERLINDEN,

Arrets en

Seance solennelle de rentree.

1 oktober 1919 - Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge sous ['occupation allemande - Souvenirs de guerre.
1 oktober 1920 tice.

Proc.-gen.

TERLINDEN,

La magistrature belge depuis ['armis-

1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921).

Arrets en

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de discours de rentree a la Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922).
1 oktober 1923 -

Proc.-gen.

TERLINDEN,

Un jubile.

1 oktober 1924 secret medical.

Proc.-gen.

TERLINDEN,

La lutte contre l'avortement -

1 oktober 1925 -

Eerste adv.-gen. P.

15 september 1926 -

Proc.-gen.

LECLERCQ,

TERLINDEN,

Le

De la Cour de cassation.

Adieux.

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une automobile,
qui tue ou blesse un pieton, commet-il un acte illicite?

Propos constitutionnels.

15 september 1928

Proc.-gen. P.

16 september 1929
berte.

Eerste adv.-gen. B.

JOTTRAND,

Sur le chemin de la li-

15 september 1930
berte.

Eerste adv.-gen. B.

JOTTRAND,

L'etablissement de la li-

15 september 1931 - Eerste adv.-gen. B.
garantissant la liberte.

JOTTRAND,

De certaines dispositions

15 september 1932 -

Eerste adv.-gen. B.

JOTTRAND,

Le juges d'un peuple libre.

15 september 1933
arrets.

Eerste adv.-gen. A.

GESCHE,

Des motifs des jugements et

15 september 1934 arrets.

Eerste adv.-gen. A.

GESCHE,

Des motifs des jugements et

16 september 1935 - Adv.-gen.
internationale de droit prive.

LECLERCQ,

G. SARTIN! VAN DEN KERCKHOVE,

Une juridiction

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, Reflexions sur
['instance et la procedure de cassation en matiere repressive.
15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A.
zake van douanen en accijnzen.
15 september 1939 - Adv.-gen. R.
le Pouvoir judiciaire.

GESCHE,

Over de overtredingen in-

HAYOIT DE TERMICOURT,

Le Conseil d'Etat et
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15 september 1944 - Eerste adv.-gen. L.
dience solennelle de rentree.

CORNIL,

a

Discours prononce

['au-

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BrsTHOVEN, De juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbreking.
16 september 1946 -

Proc.-gen. L.

CoRNIL,

Propos sur le droit criminel.

15 september 1947
paleis te Brussel.

Proc.-gen. L.

CoRNIL,

De wederopbouw van het Justitie-

15 september 1948
et sa nature.

Proc.-gen. L.

CoRNIL,

La Cour de cassation - Ses origines

15 september 1949 -

Adv.-gen.

CH. COLARD,

De vrouw in de rechtsbedeling.

15 september 1950 - Proc.-gen. L.
tions sur sa mission.

CORNIL,

La Cour de cassation - Considera-

15 september 1951 - Proc.-gen. L.
fende de misdadige jeugd.

CORNIL,

Een voorontwerp van wet betref-

15 september 1952 - Proc.-gen. L.
mineures de la procedure.

CORNIL,

La Cour de cassation -

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R.
Verbreking in 1853.

HAYOIT DE TERMICOURT,

Reformes

Het Hof van

15 september 1954 - Proc.-gen. R.
cle 95 de la Constitution.

HAYOIT DE

TERMICOURT,

Propos sur ['arti-

15 september 1955 immuniteit.

Proc.-gen. R.

HAYOIT DE

TERMICOURT,

De parlementaire

15 september 1956 de defense.

Proc.-gen. R.

HAYOIT DE TERMICOURT,

Un aspect du droit

16 september 1957 - Proc.-gen. R. HAYOT DE TERMICOURT,
schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten.
1 september 1958 - Proc.-gen. R.
matiere d'impots sur les revenus.

HAYOIT DE TERMICOURT,

Bedrog en grove

Les reclamations en

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, Overwegingen
omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane.
1 september 1960 - Proc.-gen. R.
du Congo - 1889-1930.

HAYOIT DE TERMICOURT,

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J.
zijn en volkenrechtelijk strafrecht.
1 september 1962 et la loi etrangere.

Proc.-gen. R.

1 september 1963 - Proc.-gen. R.
verdrag en de interne wet.

Le conseil superieur

GANSHOF VANDER MEERSCH,

HAYOIT DE TERMICOURT,

HAYOIT DE TERMICOURT,

Rechtsbewust-

La Cour de cassation
Conflict tussen het

-409Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pourvois dans
['interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre de la Justice.

1 september 1964 -

1 september 1965 het Strafwetboek.

Adv.-gen. L.

Overwegingen bij artikel 2 van

DEPELCHIN,

1 september 1966 - Proc.-gen. R.
le projet de Code judiciaire.

HAYOIT DE TERMICOURT,

1 september 1967 -

HAYOIT DE

Proc.-gen. R.
gen in het Hof van Cassatie.

TERMICOURT,

2 september 1968 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER
sur le droit international et la revision de la Constitution.

Considerations sur
De voltallige zittin-

MEERSCH,

Reflexions

1 september 1969 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, De Belgische
rechter tegenover het internationaal recht en het gemeenschapsrecht.
1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER
texte de la loi et les principes generaux du droit.

MEERSCH,

Propos sur le

Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk gewijsde en
het Gerechtelijk Wetboek.

1 september 1971 1 september 1972 -

Proc.-gen. W.-J.
la revision de la Constitution.

GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Reflexions sur

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Overwegingen
omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening van het rechterlijk ambt.
2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De ['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.
en rechtbanken. Enkele overwegingen.

DUMON,

De opdracht van de hoven

Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
ministers en staatssecretarissen.

1 september 1976 -

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F.
en jurisdictionele functie.

DUMON,

Ontwerpen voor hervormingen

1 september 1978 -

Proc.-gen. F. DUMON, De motivering van de vonnissen en
arresten en de bewijskracht van de akten.

3 september 1979 -

Proc.-gen. F.

DUM ON,

Over de Rechtsstaat.

1 september 1980 -

Proc.-gen. F.

DUM ON,

Quo Vadimus?

1 september 1981 miskend.

Proc.-gen. F.

DUMON,

De Rechterlijke Macht, onbekend en

1 september 1982 -

Proc.-gen. R.

CHARLES,

Over het openbaar ministerie.

1 september 1983 -

Proc.-gen. E.
leiding van het rechtsgeding.

KRINGS,

Het ambt van de rechter bij de

3 september 1984 - Proc.-gen. E.
de wet op de voorlopige hechtenis.

KRINGS,

Overwegingen bij de toepassing van

-4102 september 1985 - Proc.-gen. E. KRINGS, Beschouwingen over de gevolgen
van de door het Arbitragehof gewezen arresten.
1 september 1986 sementsprocedure.

Proc.-gen. E. KRINGS, De Rechterlijke Macht en de faillis-

1 september 1987
verjaardag.

Proc.-gen. E. KRINGS,

Kritische kanttekeningen bij een

1 september 1988
Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaarheden van
de Rechterlijke Macht.
1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen betreffende
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 grondwettigheid
en toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen.
1 september 1993 - Proc.-gen. J. VELU, Overwegingen omtrent de betrekkingen
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