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SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID

Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Oorzakelijk verband - Kind - Slachtoffer alleenstaande moeder - Grootouders - Meerinspanning.

Ouerlijden

De omstandigheid dat grootouders ter nakoming van een natuurlijke verbintenis
en uit vrijgevigheid meerinspanningen leveren door op vrijwillige basis in te staan
voor de verzorging en opvoeding van hun kleinkind ingevolge de onrechtmatige daad
waardoor diens alleenstaande moeder is overleden, verhindert niet dat zij hierdoor
schade ondergaan in oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
6 november 2001
1856
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DAAD
FOUT
2. - Daad - Fout - Oorzakelijk verband tussen fout en schade.
De beslissing waarbij de rechter beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen de fout van een van de bij een wegverkeersongeval betrokken bestuurders en
het ongeval, is niet naar recht verantwoord, wanneer hij niet vaststelt dat de schade
zich zonder die fout niettemin zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is gekomen.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 februari 2001
346
3. - Daad - Fout - Bewijs - Bestaan van de schade - Begrip.
Uit het enkel bestaan van schade kan het bestaan van een fout niet worden
afgeleid. (Art. 1382 en 1383 B.W.)
841
10 mei 2001
4. - Daad - Fout - Medische aansprakelijkheid - Onomkeerbare contraceptieve sterilisatie - Invloed van een tekortkoming aan de respectieve plichten van de
echtgenoten op de beoordeling van de medische fout.
De omstandigheid dat de beslissing van een vrouw om een onomkeerbare contraceptieve sterilisatie te ondergaan zonder toestemming of medeweten van haar man
een tekortkoming aan de respectieve plichten van de echtgenoten, ja zelfs een
echtscheidingsgrond, zou kunnen uitmaken, heeft geen invloed op de beoordeling van
de fout die wordt aangerekend aan de arts die de ingreep uitvoert.
2200
14 december 2001
MISDRIJF

5. - Daad - Misdrijf- Persoonlijke fout van bestuurder of mandataris Herstelplicht.
Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn
mandaat een persoonlijke fout begaat die een misdrijfuitmaakt, verplicht die fout de
bestuurder of mandataris zelf tot vergoeding.
11 september 2001
1429
6. - Daad - Misdrijf - Aangestelde - Handeling binnen het raam van de
bediening - Begrip.
Voor de toepassing van artikel1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat vereist dat
de onrechtmatige daad binnen het raam van de bediening van de aangestelde werd
verricht, volstaat het dat deze daad gepleegd werd tijdens de bediening en, zij het
onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; de enkele omstandigheid dat
de onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, opzettelijk of zonder de toestemming van
de aansteller werd gepleegd, volstaat niet om te besluiten dat de dader ervan niet
gehandeld heeft binnen de bediening waartoe hij gebezigd werd. (Art. 1384, derde lid,
B.W.)
2147
11 december 2001

OORZAAK
ALGEMEEN

7. - Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen fout en schade Ambtenaar - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Overheid - Werkgever - Wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen - Betaling wedde en
bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie - Schade.
De omstandigheid dat de overheid, krachtens de op haar rustende wettelijke of
reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet
doorbetalen aan een arbeidsongeschikte ambtenaar, is vreemd aan de vraag of er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout begaan door een derde en de schade die
voor de overheid voortvloeit uit de omstandigheid dat zij die betalingen moet doen
zonder hiervoor een tegenprestatie te genieten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
330
19 februari 2001

-
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8. - Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen de {out en de schade Door derde veroorzaakt ongeval - Hulpverlener- Prestaties op vrijwillige basis Schade.
De omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis verricht, is vreemd
aan de vraag of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van een derde en
de meerinspanningen die voor de prestatieverlener uit die omstandigheid voortvloeien. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
6 november 2001
1856
9. - Oorzaak - Algemeen- Oorzakelijk verband tussen {out en schade - Ziekteen invaliditeitsverzekering - Onnodig dure of overbodige onderzoeken en behandelingen - Controlecommissies - Door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste
genomen prestaties - Terugvordering - Aard - Gevolgen - Burgerlijke rechtsvordering van de verzekeringsinstelling - Verbreking van het oorzakelijke verband Voorwaarden.
De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst ingestelde
controlecommissies, waarbij zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten laste werden genomen, geheel
of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of overbodige
onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen straf maar een wijze van
herstel van schade die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit; in geval
van een slechts gedeeltelijke terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het
recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen het totaalbedrag van de
overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies
toekent, het oorzakelijk verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en
de schade die de verzekeringsinstelling, zonder die fout, niet zou hebben geleden.
(Art. 90bis Z.I.V.-wet [thans art. 157, bij K.B. 14 juli 1994 gecoiird. W.]; art. 1382 en
1383 B.W.)
5 december 2001
2082
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER

10. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter- Misdrijf van bedrieglijk
onvermogen- Schade voortvloeiend uit uitvoerbare titel die bestond voor het misdrijf
-Andere beklaagden - Daden van deelneming - Gevolg.
De omstandigheid dat de schade voortvloeit uit een uitvoerbare titel die ten
aanzien van een van de daders reeds voor het misdrijf van bedrieglijk onvermogen
hestand, neemt het oorzakelijk verband tussen die schade en de daden van deelneming van andere beklaagden aan ditzelfde misdrijfniet weg. (Artt. 1382 en 1383 B.W.
en 490bis Sw.)
20 februari 2001
339
11. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de
rechter - Verkeersongeual - Fout - Oorzakelijk verband tussen fout en schade.
De beslissing waarbij de rechter beslist dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen de fout van een van de bij een wegverkeersongeval betrokken bestuurders en
het ongeval, is niet naar recht verantwoord, wanneer hij niet vaststelt dat de schade
zich zonder die fout niettemin zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is gekomen.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
346
21 februari 2001
12. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter - Concrete omstandigheden - Hypothese vreemd aan de zaak - Gevolg.
De rechter die de afwezigheid van een oorzakelijk verband tussen het misdrijf en
de schade afieidt uit de overweging dat die schade zich ook had kunnen voordoen in
een hypothese die vreemd is aan de concrete omstandigheden van de bij hem
aanhangig gemaakte zaak, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Art. 1382
B.W.)
28 maart 2001
514
13. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de
rechter - Wegverkeersongeval - Verscheidene fouten - Gevolg.

-12Ret feit dat een bestuurder een fout in een oorzakelijk verband met het ongeval
heeft begaan, belet niet dat de fout van een andere bestuurder eveneens een verband
met dat ongeval kan vertonen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
1030
30 mei 2001
14. - Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter - Beoordeling door de
rechter.
Er bestaat een oorzakelijk verband tussen een fout en het ongeval, wanneer de
rechter in feite vaststelt dat het ongeval zonder die fout niet zou hebben plaatsgevonden zoals het zich heeft voorgedaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
30 mei 2001
1030
ALLERLEI

15. - Oorzaak - Allerlei - Misdrijf - Aangifteverplichting - Oorzakelijk
verband met de schade - Draagwijdte.
De wettelijke verplichting om een misdrijf aan te geven, verbreekt het oorzakelijk
verband tussen dat misdrijf en de schade niet. (Art. 29 Sv.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
14 februari 2001
280
16. - Oorzaak - Allerlei - Gebrek van de zaak en fout van de getroffene Beslissing die de getroffene alleen aansprakelijk voor de schade verklaart - Oorzakelijk uerband - Vereiste vaststellingen.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, na het bestaan van
het gebrek van een zaak te hebben vastgesteld, de bewaarder ervan van elke
aansprakelijkheid ontslaat en de getroffene aileen aansprakelijk voor de schade
verklaart, zonder vast te stellen dat de schade, ook zonder het gebrek waarmee de
zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan. (Art. 1384, eerste
lid, B.W.)
7 december 2001
2113

HERSTELPLICHT
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE

17. - Herstelplicht- Medeaansprakelijkheid van getroffene- Verplichting jegens
getroffene om de schade te vergoeden - Volledige vergoeding.
Ret vonnis, dat oordeelt dat de schade veroorzaakt is door de samenlopende fouten
van de partijen eri evenwel beslist dat elk van hen de gevolgen van haar eigen schade
alle.en zal dragen, schendt de arttt. 1382 en 1383 B.W. (Art. 1382 en 1383 B.W.).
19 oktober 2001
1727
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID

18. - Herstelplicht- Verscheidene daders. Hoofdelijkheid- Basisregel- Volledige uergoedingsplicht - Draagwijdte - Gevolg.
De regel dat diegene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, in de
regel, verplicht is de volledige schade te vergoeden en dat, wanneer de schade is
veroorzaakt door de gezamenlijke fouten van verscheidene personen, ieder van hen
jegens de getroffene die geen fout heeft begaan, gehouden is tot vollerlige vergoeding
van de schade, is niet van dwingend recht, noch van openbare orde, zodat de rechter
die vaststelt dat de schade veroorzaakt is door gezamenlijke fouten van verscheidene
personen, slechts dan elke aansprakelijke tot volledige vergoeding van de schade
moet veroordelen, indien de schadelijder zulks heeft gevorderd. (Art. 1382 en 1383
B.W.)
27 februari 2001
369
19. - Herstelplicht- Verscheidene daders. Hoofdelijkheid- Verscheidene daders
- Volledige herstelplicht.
Wie door zijn fout schade heeft berokkend aan een slachtoffer dat zelf geen fout
heeft begaan, is gehouden tot volledige vergoeding, ook al werd die schade mede door
een derde veroorzaakt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
6 juni 2001
1094

~--~
-------------

-1320. - Herstelplicht- Verscheidene daders. Hoofdelijkheid- Verscheidene daders
- Plicht jegens de getroffene- Volledige vergoeding- Gevolg- Cassatieberoep van
de verzekeraar - Middel - Belang - Ontvankelijkheid.
Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade van een getroffene,
die zelf geen fout heeft begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt, is jegens die
getroffene gehouden tot volledige vergoeding van de schade; het middel dat de
W.A.M.-verzekeraar van de veroorzaker van een fout, die de schade heeft veroorzaakt
of tot die schade heeft bijgedragen, tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert tegen
de beslissing dat een derde geen fout heeft begaan die het ongeval en de schade heeft
veroorzaakt, is bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
5 december 2001
2081
MEESTERS. AANGESTELDEN

21. - Herstelplicht - Meesters. Aangestelden - Aangestelde - Onrechtmatige
daad - Verband met bediening.
·
Wanneer een aangestelde tijdens het uitoefenen van zijn bediening een onrechtmatige daad begaat die, zij het zelfs onrechtstreeks en occasioneel, op zijn bediening
betrekking heeft, is de aansteller voor die onrechtmatige daad van zijn aangestelde
burgerrechtelijk aansprakelijk. (Art. 1384, derde lid, B.W.)
14juni2001
1178
22. - Herstelplicht - Meesters. Aangestelden - Onrechtmatige daad van de
aangestelde - Handeling binnen het raam van de bediening- Begrip.
Voor de toepassingvan artikel1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat vereist dat
de onrechtmatige daad binnen het raam van de bediening van de aangestelde werd
verricht, volstaat het dat deze daad gepleegd werd tijdens de bediening en, zij het
onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; de enkele omstandigheid dat
de onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, opzettelijk of zonder de toestemming van
de aansteller werd gepleegd, volstaat niet om te besluiten dat de dader ervan niet
gehandeld heeft binnen de bediening waartoe hij gebezigd werd. (Art. 1384, derde lid,
B.W.)
11 december 2001
2147
RECHTSPERSONEN

23. - Herstelplicht - Rechtspersonen - Persoonlijke {out van orgaan van vennootschap of lasthebber - Misdrijf- Vergoeding.
Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn
mandaat een persoonlijke fout begaat die een misdrijfuitmaakt, verplicht die fout de
bestuurder of mandataris zelf tot vergoeding.
1429
11 september 2001
STAAT. OVERHEID

24. - Herstelplicht - Staat. Overheid - Gemeente - Wegen - Gelijkgrondse
bermen.
De door artikel135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet aan de gemeenten opgelegde
verplichting te zorgen voor de veiligheid op openbare wegen en plaatsen en in het
bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en
pleinen, strekt zich ook uit tot de gelijkgrondse bermen. (Art. 135, § 2, tweede lid, 1 o,
Nieuwe Gemeentewet.)
20 april 2001
662
ZAKEN

25. - Herstelplicht - Zaken - Gebrek van de zaak en {out van de getroffene Beslissing die de getroffene alleen aansprakelijk voor de schade verklaart - Oorzakelijk verband - Vereiste vaststellingen.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die, na het bestaan van
het gebrek van een zaak te hebben vastgesteld, de bewaarder ervan van elke
aansprakelijkheid ontslaat en de getroffene aileen aansprakelijk voor de schade
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zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan. (Art. 1384, eerste
lid, B.W.)
7 december 2001
2113
ALLERLEI

26. - Herstelplicht - Allerlei - Administratieue beslissing - Nietigverklaring
door de Raad van State - Fout van de administratieve overheid.
Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering op grond van een door de administratieve overheid gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot nietigverklaring van de administratieve handeling
door de Raad van State, moet die rechtbank, aangezien de beslissing tot nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde he eft, noodzakelijk beslissen dat de administratieve overheid een fout heeft begaan; die fout kan echter enkel tot herstel
aanleiding geven als het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de
schade bewezen is. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 december 2001
·
2273

SCHADE
ALGEMEEN

27. - Schade - Algemeen - Overheid - Overheid-Werkgever- Door derde
veroorzaakt ongeval - Wettelijke of reglementaire verplichtingen - Betaling wedde
en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie - Gevolg.
De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende
wettelijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende
bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
324
28. - Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een wettelijke,
contractuele of reglementaire verplichting - Criterium.
Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit
niet uit dat schade in de zin van art. 1382 BW ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
324
29. - Schade - Algemeen- Ambtenaar- Slachtoffer- Door derde veroorzaakt
ongeval - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Overheid - Werkgever- Wettelijke of
reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - Voorschot - Indeplaatsstelling - Strekking van wet of reglement.
Uit de regel krachtens dewelke de overheid aan de ambtenaar, wiens afwezigheid
te wijten is aan de schuld van een derde, de activiteitswedde enkel betaalt als
voorschot op de door de derde verschuldigde vergoeding, kan afgeleid worden dat de
last van deze uitgaven niet definitief voor rekening moet blijven van de overheid.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 17 K.B. 1 juni 1964.)
324
19 februari 2001
30. - Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karakter van een wettelijke,
reglementaire of contractuele verplichting- Criterium.
Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit
niet uit dat schade in de zin van art. 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van die gene die
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
329

-1531. - Schade- Algemeen- Leerkracht- Slachtoffer --Door derde veroorzaakt
ongeval - Tijdelijke arbeidsongeschihtheid - Overheid -- Werkgever - Wettelijke of
reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - Beta.ling zonder
tegenprestatie.
Ret enkel bestaan van een op de werkgever rustende verplichting het loon met
inbegrip van de daarop verschuldigde bijdragen en belastingen te blijven betalen bij
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verhindert niet noodzakelijk dat die betalingen voor
de werkgever een schade kunnen uitmaken. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
329
32. - Schade - Algemeen - Overheid - Werkgeuer - Door derde ueroorzaakt
ongeual- Wettelijke of reglementaire uerplichtingen - Betaling wedde en bijdragen
- Betaling zonder tegenprestatie - Gevolg.
De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende
wettelijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende
bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
330
33. - Schade - Algemeen - Schadeuerhinderend harakter van een wettelijhe,
reglementaire of contractuele verplichting - Criterium.
Ret bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit
niet uit dat schade in de zin van art. 1382 BW ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
330
34. - Schade - Algemeen - Overheid - Werhgeuer - Door derde ueroorzaaht
ongeual - Wettelijhe of reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen
- Betaling zonder tegenprestatie - Gevolg.
De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende
wettelijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende
bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
334
35. - Schade - Algemeen - Schadeverhinderend harakter van een wettelijhe,
reglementaire of contractuele verplichting - Criterium.
Ret bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit
niet uit dat schade in de zin van art. 1382 BW ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van die gene die
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
334
36. - Schade - Algem.een - Schadeuerhinderend karahter van een wettelijhe,
reglementaire of contractuele verplichting.
Het enkel bestaan van een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting
verhindert niet noodzakelijk dat een betaling, verricht krachtens een dergelijke
verplichting, een schade kan uitmaken. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
20 februari 2001
336
37. - Schade - Algemeen - Werknemer- Slachtoffer- Door derde veroorzaaht
ongeual - Werkgeuer - Wettelijke, reglementaire of conventionele uerplichting Betaling wedde en bijdragen - Betaling zonder tegenprestatie - Strekldng van wet,
reglement of overeenkomst.
De werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem rustende
wettelijke of reglementaire verplichting, de wedde en de op die wedde rustende
bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestatie te ontvangen, is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt en blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement de te verrichten uitgave of
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of die ze ingevolge de wet ofhet reglement moet verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
336
20 februari 2001
38. - Schade - Algemeen - Overheid - Werhgever - Door derde veroorzaaht
ongeval - Wettelijhe of reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen
- Betaling zonder tegenprestatie - Gevolg.
De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende
wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op de wedde rustende
bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
16 oktober 2001
1688
39. - Schade- Algemeen - Schadeverhinderendlwrahter van een contractuele,
wettelijhe of reglementaire verplichting - Criterium.
Ret bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit
niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij
wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het
reglement, de te verrichten uitgave ofprestatie definitiefvoor rekening moet blijven
van diegene die zich ertoe he eft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement
moet verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
16 oktober 2001
1688
40. - Schade - Algemeen - Schadeverhinderend karahter van de omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis verricht.
De omstandigheid dat iemand een prestatie op vrijwillige basis verricht, verhindert niet noodzakelijk dat die prestatie schade kan uitmaken. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
6 november 2001
1856
41. - Schade - Algemeen -Door derde veroorzaa!?t ongeval- HulpverlenerPrestaties op vrijwillige basis - Schade - Criterium.
Degene die ingevolge de fout van een derde op vrijwillige basis prestaties verricht,
is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt; zulks is onder
meer het geval wanneer hij ten behoeve van het slachtoffer op redelijke gronden
prestaties verricht teneinde bij deze de schadelijke gevolgen van de door de derde
begane fout te lenigen en wanneer het niet in zijn bedoeling ligt om de last ervan
definitiefvoor zijn rekening te nenwn. rArtt. 1382 en 1383 B.W.)
1856
6 november 2001
42. - Schade - Algemec!l - Kind - Slachto{fe1: - Overlijden alleenstaande
moeder - Door derde veroorzaakt ongeval - Grootouders - Meerinspanningen.
De omstandigheid dat grootouders ter nakoming van een natuurlijke verbintenis
en uit vrijgevigheid meerinspanningen leveren door op vrijwillige basis in te staan
voor de verzorging en opvoeding van hun kleinkind ingevolge de onrechtmatige daad
waardoor diens alleenstaande moeder is overleden, verhindert niet dat zij hierdoor
schade ondergaan in oorzakelijk verband met de onrechtmatige daad. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
6 november 2001
1856
43. - Schade -Algemeen - Schadeverhinderend lwrakter van een wettelijhe,
reglementa.ire of conventionele verplichting.
Het enkel bestaan van een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting
verhindert niet noodzakelijk dat een betaling, verricht krachtens een dergelijke
verplichting, een schade kan uitmaken. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
6 november 2001
1871
44. - Schade -Algemeen- Werhnemer- Sla.chtoffer- Door derde veroorzaa.kt
ongeval - Werkgever - Wettelijhe, reglementaire of conventionele verplichting Betaling wedde en bijdra.gen - Betaling zonder tegenprestatie - Strekhing van wet,
reglement of overeenlwmst.
De werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem rustende
wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende
bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestatie te ontvangen, is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt en blijkens de inhoud of de
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prestatie niet voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft
of die ze ingevolge de wet ofhet reglement moet verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
1871
6 november 2001
45. - Schade- Algemeen- Werhnemer- Slachtoffer- Door derde veroorzaaht
ongeval- Werkgever- Tijdelijk verlies van de arbeidsprestaties van een werhnemer
- Omvang van de sclwde.
De schade die de werkgever lijdt ten gevolge van het tijdelijke verlies van de
arbeidsprestaties van een werknemer terwijl hij de wedde en de op die wedde
rustende bijdragen doorbetaalt, is, in de regel, dezelfde schade als de schade die hij
lijdt wegens het doorbetalen van de wedde en sociale bijdragen zonder dat daartegenover arbeidsprestaties staan, zodat, in de regel, de omvang van die schade gelijk
is aan het bedrag van die doorbetalingen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
6 november 2001
1871
46. - Schade - Algemeen - Overheid - Werhgever - Door derde veroorzaaht
ongeval- Wettelijhe ofreglementaire verplichtingen- Betaling wedde en bijdragen
- Betaling zonder tegenprestatie - Gevolg.
De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende.
wettelijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende
bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
10 december 2001
2117
47. - Schade- Algemeen- Schadeverhinderend lwrahter van een contractuele,
wettelijhe of reglementaire verplichting - Criterium.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit
niet uit dat schade in de zin van art. 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van die gene die
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet
verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
10 december 2001
2117
48. - Schade - Algemeen - Schadeverhinderend harahter van een contractuele,
wettelijke of reglementaire verplichting - Criterium - Secundaire plicht.
De vaststelling dat een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting niet
secundair is ten opzichte van de vergoedingsplicht van de aansprakelijke, houdt niet
noodzakelijk in dat een uitgave of prestatie verricht op grand van die verplichting
definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of die
ze ingevolge de wet ofhet reglement moet verrichten. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
10 december 2001
2117
49. - Schade - Algemeen- Leerhracht- Slachtoffer- Door derde vemorzaaht
ongeval - Tijdelijhe arbeidsongeschihtheid - Overheid- Werkgever- Wettelijke of
reglementaire verplichtingen - Betaling wedde en bijdragen - Voorschot - Indeplaatsstelling - Strehhing van wet of reglement.
Uit de regel krachtens dewelke het personeelslid, wiens afwezigheid te wijten is
aan een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde, zijn activiteitswedde
ontvangt op voorwaarde dat hij de Staat, bij iedere betaling in zijn rechten doet
treden tegen hem die het ongeval heeft veroorzaakt, kan worden afgeleid dat het niet
de bedoeling van de wetgever was dat de last van de prestatie definitiefvoor rekening
van de overheid komt. (Art. 1382 en 1383 B.W.; art. 18 K.B. 15 jan. 1974.)
10 december 2001
2117
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM

50. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Raming Latere gebeurtenis vreemd aan het misdrijf en de schade - Gevolg.
Bij de beoordeling van de schade en de vergoeding ervan moet de rechter zich
plaatsen op het tijdstip van zijn beslissing en mag hij in de regel geen rekening
houden met latere gebeurtenissen die aan de onrechtmatige daad of aan de schade
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vreemd zijn en die de toestand van de schadelijder verbeterd of verergerd hebben.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2 mei 2001
778
51. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Raming Latere gebeurtenis - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Overlijden van het slachtoffer.
Bij de beoordeling van de schade die moet worden vergoed t.g.v. een onrechtmatige
daad, client de rechter rekening te houden met elke latere geberu·tenis die, hoewel
vreemd aan de onrechtmatige daad zelf, de hierdoor veroorzaakte schade be!nvloedt;
zo wordt de schade die voortvloeit uit een blijvende arbeidsongeschiktheid be'invloed
door het overlijden van de schadelijder. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2 mei 2001
778
52. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Raming Verlies van bedrijfsinkomsten t.g. v. een tijdelijke arbeidsongeschiktheid- Berekening
van de vergoeding op basis van het brutoloon - Voorwaarde.
De vergoeding voor de derving van de bedrijfsinkomsten t.g.v. een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid kan alleen op basis van het brutoloon worden berekend, als de
rechter vaststelt dat het bedrag van de lasten op de vergoeding overeenstemt met het
bedrag van de lasten die op het loon van de getroffene wogen. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
13 juni 2001
1154
53. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Raming Verlies van bedrijfsinkomsten t.g. u. een tijdelijke arbeidsongeschiktheid- Vervangingsinkomsten - Indeplaatsstelling in de rechten van het slachtoffer- Teruguordering
van de uitbetaalde brutobedragen - Voorwaarde.
De partij die in de rechten treedt van de getroffene kan van de voor het ongeval
aansprakelijke derde of van zijn verzekeraar aileen de brutobedragen terugvorderen
die zij als vervangingsinkomsten aan de getroffene heeft uitbetaald, voor zover de
rechter vaststelt dat de vergoeding die de getroffene volgens het g·emeen recht had
kunnen verkrijgen, aan dezelfde lasten zou zijn onderworpen als die welke op het
loon van de getroffene wogen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 juni 2001
1154
54. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Raming Genegenheidsschade.
De rechter die bij de beoordeling van de omvang van de geleden genegenheidsschade, rekening houdt met het feit dat het slachtoffer op passende wijze is vergoed,
schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek niet. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
27 november 2001
2011
55. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Beoordelingsbevoegdheid - Omvang - Vergoeding.
De bodemrechter beoordeelt in feite de onwang van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade, alsook het bedrag van de vergoeding tot volledig herstel
ervan. (Artt. 1382 en1383 B.W.)
5 december 2001
2082
56. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Beoordelings·
bevoegdheid - Raming ex aequo et bono - Wettigheid - Voorwaarden.
De bodemrechter kan het bedrag van de vergoeding tot herstel van de door een
onrechtmatige daad veroorzaakte schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden
aangeeft waarom de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan
worden aangenomen en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade, zoals
hij die heeft omschreven, anders te bepalen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
5 december 2001
2082
57. - Schade - Beoordelingsbeuoegdheid. Raming. Peildatum - Raming Volledig herstel.
De benadeelde heeft krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek recht op het volledig herstel van zijn schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 december 2001
2283
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-- 1958. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatwn Ogenblik van het vonnis - Vaststaande schade die in !war 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 vergoeding te berekenen op het
ogenblik waarop de schade reeds vaststaand was en in haar geheel kon worden
geraamd en bijgevolg tot vergoeding aanleiding kon geven, alsook compensatoire
interest toe te kennen om de bijkomende schade te vergoeden die veroorzaakt werd
door de uitgestelde betaling van het hoofdbedrag; die schadevergoeding, die aldus is
samengesteld uit een hoofdbedrag en compensatoire interest, vergoedt de schade op
het ogenblik van het vonnis volledig. (Artt. 1382 to 1383 B.W.)
21 december 2001
2283
59. - Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum Morele schade - Overlijden van een echtgenote - Vaststaande schade die in haar
geheel kan worden geraamd - Dag van het overlijden - Forfaitaire schadevergoeding - Compensatoire intrest.
De omstandigheid dat de morele schade ten gevolge van het overlijden van een
echtgenote zich niet alleen op het ogenblik van het overlijden maar geleidelijk aan
voordoet, verhindert niet dat deze schade in haar geheel forfaitair kan worden
geraamd met ingang van de dag van het overlijden en vergoed kan worden, mits die
schade vaststaand is; de rechter kan bijgevolg de schadeverwekker veroordelen om,
met ingang van de dag van het overlijden, compensatoire interest op de forfaitaire
schadevergoeding te betalen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 december 2001
2283
MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE

60. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Verlies van ink omen Berekening vergoeding - Brutoloon - Sociale en fiscale lasten - Vereiste.
De gemeenrechtelijke schadevergoeding voor het bij hypothese gederfde loon, mag
alleen op basis van het brutoloon worden berekend wanneer de rechter vaststelt dat
de lasten die op deze schadevergoeding zouden rusten overeenstemmen met de las ten
op het gewone loon van het slachtoffer. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
318
61. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte - Elementen en grootte
- Lichamelijke schade- Omvang- Bromfietser- Dragen van de helm- Weerslag.
Er is in beginsel geen enkel oorzakelijk verband tussen de fout van de bestuurder
van een bromfiets, die bestaat in het niet-dragen van de helm, en het ongeval waarin
die bestuurder betrokken is geraakt; die fout kan alleen een weerslag hebben op de
omvang van de lichamelijke schade van die bestuurder
28 februari 2001
375
62. - Schade - Materiele schade. Elementen en grootte- Materiele schade Werkgever van het slachtoffer- Derving van de arbeidsprestaties van zijn beambteOorzakelijk verband tussen de {out en de schade - Gevolg.
Het feit dat de werkgever van de getroffene van een ongeval statutair verplicht is
het loon van zijn beambte te betalen, heeft niets te maken met de vraag of er al dan
niet een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van de veroorzaker van het
ongeval en de schade die de voormelde werkgever heeft geleden wegens de derving
van de arbeidsprestaties van zijn beambte; het arrest dat de door de werkgever van
de getroffene tegen de veroorzaker van het ongeval ingestelde burgerlijke rechtsvordering ongegrond verklaart, is niet naar recht verantwoord, wanneer het, enerzijds,
niet uitsluit dat de eigen schade die de werkgever zegt geleden te hebben wegens de
derving van de prestaties van zijn beambte, zich zonder de fout van de veroorzaker
niet zou hebben voorgedaan zoals zij heeft plaatsgevonden, en, anderzijds, niet
vaststelt dat er een wettelijke of reglementaire bepaling of een overeenkomst
bestaat, volgens welke de uitbetaalde bedragen die de werkgever terugvordert
definitiefte zijnen laste dienden te blijven. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
13 juni 2001
1160
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63. - Schade - Morele schade. Elementen en grootte - Morele schade Overlijden van een echtgenote - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden
geraamd- Dag van het overlijden - Forfaitaire schadevergoeding- Compensatoire
intrest.
De omstandigheid dat de morele schade ten gevolge van het overlijden van een
echtgenote zich niet alleen op het ogenblik van het overlijden maar geleidelijk aan
voordoet, verhindert niet dat deze schade in haar geheel forfaitair kan worden
geraamd met ingang van de dag van het overlijden en vergoed kan worden, mits die
schade vaststaand is; de rechter kan bijgevolg de schadeverwekker veroordelen om,
met ingang van de dag van het overlijden, compensatoire interest op de forfaitaire
schadevergoeding te betalen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 december 2001
2283
INTEREST

64. - Schade - Interest - Compensatoire interest - Rentevoet - VaststellingAanpassing van de vergoeding - Gevolg.
De rechter verantwoordt zijn beslissing naar recht om een lagere rentevoet dan de
wettelijke rentevoet toe te passen op de door hem toegekende en aangepaste
schadevergoedingen, wanneer hij beslist dat de compensatoire interest tegen de
wettelijke rentevoet, in de huidige stand van zaken, een gedeelte interest bevat die
het gemiddelde rendement van het geplaatste kapitaal overstijgt en aldus de
munterosie en de vermindering van de koopkracht vergoedt. (Art. 1382 en 1383 B.W.)
16 mei 2001
910
65. - Schade- Interest- Compensatoire interest- Morele schade- Overlijden
van een echtgenote - Vaststaande schade die in haar geheel kan worden geraamd Dag van het overlijden - Forfaitaire schadevergoeding.
De omstandigheid dat de morele schade ten gevolge van het overlijden van een
echtgenote zich niet aileen op het ogenblik van het overlijden maar geleidelijk aan
voordoet, verhindert niet dat deze schade in haar geheel forfaitair kan worden
geraamd met ingang van de dag van het overlijden en vergoed kan worden, mits die
schade vaststaand is; de rechter kan bijgevolg de schadeverwekker veroordelen om,
met ingang van de dag van het overlijden, compensatoire interest op de forfaitaire
schadevergoeding te betalen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 december 2001
2283
ALLERLEI

66. - Schade - Allerlei - Toepasselijkheid van de regeling van gemeenrechtelijke aansprakelijkheid - Ziehte- en invaliditeitsverzekering- Terugvordering
van ten onrechte betaalde prestaties.
Hoewel art. 97 Z.I.V-wet de verzekeringsinstellingen, en alleen hen, de verplichting oplegt de prestaties terug te vorderen die zij in het kader van die verzekering ten
onrechte betaald hebben, belet die bepaling de verzekeringsinstellingen niet om, in
geval van strafvordering, voor de strafgerechten en burgerlijke rechtsvordering in te
stellen op grond van art. 1382 B.W., wanneer de voorwaarden voor de toepassing van
dat artikel vervuld zijn; een van die voorwaarden vereist het bestaan van schade, die,
in dat geval, evenwel niet is beperkt tot de eigen schade van de verzekeringsinstellingen, maar ook betrekking heeft op schade t.g.v. uitgaven waarvan het bedrag
overeenstemt met de ten onrechte uitgekeerde prestaties die ten laste genomen
worden door het verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen
heeft geleverd. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 3 en 4 Sv.; art. 97 Z.I.V-wet.)
14 februari 2001
280
67. - Schade -Allerlei - Arbeidsongeval - Lichamelijke schade - Forfaitaire
vergoedingen- Vergoeding volgens het gemeen recht- Vordering van de getroffeneGrenzen.
De volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan
hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door de
Arbeidsongevallenwet, mag samengevoegd worden met de krachtens die wet toegekende vergoedingen; de getroffene kan van de aansprakelijke derde derhalve slechts
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-21vergoeding voor lichamelijke schade eisen volgens het gemeen recht wanneer de
volgens het gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke
schadeloosstelling die aan de getroffene wordt toegekend op grand van de Arbeidsongevallenwet en enkel voor het verschil. (Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
1755
24 oktober 2001

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN OVEREENKOMST

68. - Samenloop van aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid uit en buiten
overeenkomst - Uitvoeringsagent - Buitencontractuele aansprakelijhheid - Voorwaarden.
De uitvoeringsagent die optreedt om een contractuele verbintenis van een partij
uit te voeren kan door een medecontractant van die partij op extra-contractuele
grondslag enkel aansprakelijk worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout
een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractueel aangegane verbintenis, maar
aan de algemene zorgvuldigheidsnorm en indien deze fout andere dan aan de slechte
uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt. (Artt. 1382, 1383 en 1384 B.W.)
1 juni 2001
1071

ACCOUNTANT
1. - Aanstelling als deslwndige - Opdracht om na te gaan of de boehhouding
vervalst werd - Deskundigenonderzoek op het gebied van de boekhoudhundige
organisatie van onderneming - Inschrijuing in het register van de externe accozmtants- Exclusieve bevoegdheid om geregeld dergelijhe deskundigenonderzoehen uit te
voeren en aan te bieden - Artihelen 78, 2°, en 82, eerste lid, r, van de wet van 21
februari 1985- Draagwijdte.
Een deskundigenonderzoek dat tot voorwerp heeft onder meer na te gaan of de
boekhouding vervalst werd, geschiedt op het gebied van de boekhoudkundige
organisatie van de onderneming in de zin van artikel 78, 2°, van de wet van 21
februari 1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat, zodat, in toepassing van
artikel 82, eerste lid, 1°, van deze wet, enkel de natuurlijke personen en de
rechtspersonen die zijn ingeschreven in het register van de externe accountants
gerechtigd zijn om geregeld deze werkzaamheden uit te voeren en aan te bieden; het
feit dat het deskundigenonderzoek betrekking heeft op het onderzoek naar een aan
de boekhoudkundige organisatie onderliggend misdrijf van valsheid in geschrifte
doet hieraan niets af. (Artt. 78, 2°, en 82, eerste lid, 1 o, van de wet van 21 feb. 1985.)
26juni2001
1284

ADVOCAAT
1. - Tuchtzahen - Rechten van de Mens - Verdrag Rechten van de Mens Artihel 6 - Artikel 6.3 - Beschuldigde - Recht op de hoogte gesteld te worden Voorbereiding van de verdediging - Toepassing.
Art. 6.3 a) en b) E.V.R.M. en 14.3 a) en b) I.V.B.P.R. zijn, in beginsel, niet
toepasselijk op een tuchtprocedure die ingesteld is op grond van aangevoerde
inbreuken op de regels van de plichtenleer en die kan lei den tot een schorsing van het
recht om het beroep uit te oefenen. (Art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.)
21 september 2001
1513
2. - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzahen - Aanhangigmaking
van de zaak - Tussenhomst van de stafhouder - Openbare orde - Geding met de
vervolgde advocaat - Verplichting om zich van de zaah te onthouden - Draagwijdte.
De in het Ger.W. vastgelegde regeling, volgens welke tuchtzaken bij de raad van de
Orde door toedoen van de stafhouder aanhangig worden gemaakt een regel van
wezenlijk belang voor de goede rechtsbedeling en raakt de openbare orde; de

-22bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van een rechter zijn niet van
toepassing op de stafhouder die in een geding is betrokken met de vervolgde advocaat
die hij voor die raad heeft gedagvaard, aangezien de stafhouder niet heeft deelgenomen aan het debat voor de raad van de Orde evenmin als aan zijn beraadslaging.
(Artt. 457, 828, 6°, en 831 Ger.W.)
1513
21 september 2001
3. - TI.tchtzaken - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaken Aanhangigmaking van de zaak - Thssenkomst van de stafhouder - Wettelijk
bevoegd orgaan - Ceding met de vervolgde advocaat- Verplichting om zich van de
zaak te onthouden - Raad van de Orde - Verplichting om uitspraak te doen Regels van kiesheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid - Draagwijdte.
De raad van de Orde, waarbij een zaak aanhangig wordt gemaakt door een orgaan
dat daartoe wettelijk bevoegd is, en die verplicht is uitspraak te doen, kanlouter door
de uitoefening van de opdracht die hem door het Ger.W. is gegeven, de regels van
kiesheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet overtreden.
1513
21 september 2001
4. - TI.tcht- Beslissing dat het cassatieberoep niet schorsend zal zijn -Motivering.
Art. 4 77, vierde lid, Ger. W. verplicht de tuchtraad van de Orde van Advocaten die
z~jn beslissing onmiddellijk uitvoerbaar wil verklaren, en bijgevolg aan het cassatieberoep schorsende kracht wil ontnemen, niet ertoe zulks van tevoren
21 september 2001
1513

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
AFSTAND VAN PROCESHANDELING

AFSTAND VAN PROCESHANDELING
1. - Afstand van proceshandeling -- Afstand van het cassatieberoep - Strafzaken - Strafvordering - Voorwaardelijke afstand - Gevolg.
Het Hof verleent geen afstand van de voorziening wanneer eiser in het verzoek
waarbij het afstand doet met berusting, preciseert dat deze berusting enkel inhoudt
dat hij geen cassatieberoep meer kan aantekenen tegen het bestreden arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling en akte vraagt van zijn recht om in de procedure
ten grande nog aile verweermiddelen naar voor te brengen die door de kamer van
inbeschuldigingstelling werden verworpen, aangezien dergelijk verzoek geen afstand
met berusting beoogt, maar een voorwaardelijke afstand is.
1383
4 september 2001

AFSTAND VAN RECHT
1.- Bewijs.
Mstand van een recht wordt niet vennoed en kan enkel worden afgeleid uit feiten
die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.
2273
21 december 2001

AFWEZIGHEID
1. - Afwezigverklaring - Overlijden - Gelijkstelling - Wezenbijslag.
De afwezigverklaring overeenkomstig de bepalingen van bet Burgerlijk Wetboek
wordt voor de toepassing van de wezenbijslag gelijkgesteld met het overlijden van de
onder. (Artt. 115-119 B.W.; artt. 56bis en 58 Kinderbijlsag Werknemers.)
10 december 2001
2126
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AMBTENAAR
AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVINCIESl

AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVINCIES)
1. - Ambtenaar (gemeenten en provincies)- Vastberwemd personeelslid- Bijdrageplichtig
sector gezondheidszorgen. Verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit- Betalingen - Toelagen en vergoedingen - Aard - Omvang.
Aan personen die in de openbare sector tewerkgesteld en die uitsluitend bijdrageplichtig
zijn voor de regeling inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
sector geneeskundige verzorging, kunnen toelagen en vergoedingen worden toegekend wegens het verrichten van prestaties die niet als normaal kunnen beschouwd
worden en om lasten te dragen die niet als normaal en aan de functie onafscheidelijk
verbonden kunnen worden beschouwd; toelagen en vergoedingen kunnen ook verstrekt worden in het raam van een algemeen sociaal beleid. (Art. 30 K.B. van 28 nov.
1969.)
10 december 2001
2130
2. - Ambtenaar (gemeenten en provincies)- Vastbenoemd personeelslid-Bijdrageplichtig
sector gezondheidszorgen. Verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit - Betalingen - Toelagen en vergoedingen - Eindejaarstoelage - Sociale zekerheid Bijdrageregeling - Berekeningsbasis - Vrijstelling.
De eindejaarstoelage, bestaande uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk
gedeelte, is een toelage of vergoeding, alhoewel deze niet aan extra-prestaties of
lasten beantwoordt, en is derhalve uitgesloten uit de berekeningsbasis van de
bijdragen voor de personeelsleden die in de openbare sector zijn tewerkgesteld en die
enkel bijdrageplichtig zijn voor de regeling inzake de verplichte verzekering tegen
ziekte en invaliditeit, sector geneeskundige verzorging. (Art. 30 K.B. van 28 nov.
1969.)
10 december 2001
2130

ANATOCISME
1. - Interest op vervallen interest van kapitalen - Voorwaarden - Gerechtelijke
aanmaning - Conclusie - Vermelding.
De wet vereist niet dat het bedrag van de vervallen interest van kapitalen in de
conclusie wordt vermeld, wanneer de neerlegging ervan aangemerkt kan worden als
een handeling die gelijkstaat met een gerechtelijke aamnaning die is gedaan om die
vervallen interest te kunnen doen opbrengen. (Art. 1154 B.W.)
26 april 2001
733

APOTHEKER
1. - Tuchtzaak - Orde der Apothekers - Zelfde ten laste gelegde feiten Tuchtstraf- Administratieve sanctie. -Non bis in idem.
Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar
feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij
einduitspraak is veroordeeld ofwaarvan hij is vrijgesproken: zulks belet niet dat de
Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor dezelfde feiten
die overtredingen uitmaken, de ene onderworpen aan het stelsel van het tuchtrecht,
de andere onderworpen aan het stelsel van de administratieve sanctie, ook al zouden
beide sancties een strafrechterlijke aard hebben in de zin van art. 14.7 van het
Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke
rechten. (Art. 14.7 I.V.B.P.R.)
12 januari 2001
66
2. - Tuchtvordering- Onpartijdigheid van de provinciale raad van de Orde van
apothekers - Ontvankelijkheid van de vervolgingen - lnvloed.
De niet-ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen kan niet
worden afgeleid uit het gebrek aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de

-24provinciale raad van de Orde van Apothekers, die optreedt als vonnisgerecht. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
17 mei 2001
928
3. - Tucht - Raad van beroep van Orde van Apothekers - Telastlegging Ander gestraft gedrag - Gevolgen.
De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Apothekers, die een
tuchtstraf van schorsing van het recht het beroep uit te oefenen oplegt op grand van
een ander gedrag dan dat waarvoor de vervolgde apotheker terechtstond, miskent
het recht op een eerlijk proces en schendt art. 6.1 E.V.R.M.
14juni2001
1175
4. - Plichtenleer - Kortingen - Aard - Grenzen.
Het verlenen van kortingen door een apotheker aan zijn klanten betreft op zich
uitsluitend materiele belangen en is als dusdanig niet met de plichtenleer strijdig,
tenzij de omvang van die kortingen en de wijze waarop zij worden toegekend van die
aard zijn dat zij strijdig worden met de algemene beginselen en de code van de
farmaceutische plichtenleer. (Art. 15 Apothekerswet.)
8 november 2001
1889

ARBEID
ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
TIJDELIJKE ARBEID
ALLERLEI

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
Arbeidstijden en rusttijden - Wekelijkse rustdag in 12ering en ambacht Uitzondering- Verkooppunten op domein der autowegen - Gelijkheidsbeginsel.
De uitzondering voor de verkooppunten gelegen op het domein der autowegen op
de wekelijkse rustdag die verplicht is gesteld in een bepaalde tak van handel of
ambacht houdt geen schending in van het in de Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel. (Art. 10 Gw. en art 1, § 4, eerste lid, wet 22 juni 1960.)
11 september 2001
1420
1. -

TIJDELIJKE ARBEID
2. - Tijdelijke arbeid- Studentenarbeid- Maandenjuli, augustus en september
- Overeenkomst voor tewerhstelling van studenten - Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid -- Opeenvolgende overeenkomsten - Duur van de tewerkstelling - Notie Berekening - Sociale zekerheid - Uitsluiting.
Wanneer in het kader van tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers verschillende overeenkomsten
van bepaalde duur voor tewerkstelling van studenten worden aangegaan, blijft de
vrijstelling van de toepassing van de sociale zekerheid behouden voor zover de som
van de kalenderdagen waarop de student in de maandenjuli, augustus en september
krachtens deze overeenkomsten tewerkgesteld werd, niet grater is dan 31; de
omstandigheid dat opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur werden
gesloten, aanvang nemend op maandag en eindigend op vrijdag, telkens onderbroken
gedurende de zaterdag en zondag doet hieraan geen afbreuk. (Art. 17bis K.B. van 28
nov. 1969; Wet tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.)
10 december 2001
2134

ALLERLEI
3. - Allerlei - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Regelgeving Arbeidskaart- Voorlopige tewerkstelling- Voorlopige arbeidsvergunning, toegekend
op grand van een ministeriele dienstnota - Belgisch Staatsblad - Niet bekendgemaakte nota.

-25Ook al heeft de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort bij wege
van ministeriele besluiten de bevoegdheden uitgeoefend die hem zijn toegekend bij
de artikelen 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 en 5, tweede lid, van
bet koninklijk besluit van 6november 1967, is er geen enkele reden om aan te nemen
dat hij die bevoegdheden heeft uitgeput en dat de gevallen waarin een vreemde
werknemer voorlopig arbeid mag verrichten in die ministeriele besluiten op beperkende wijze zijn opgesomd; die minister kan ook optreden door middel van een
dienstnota die niet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (Art. 8. K.B. nr.
34 van 20 juli 1967; art. 5, tweede lid, K.B. 6 nov. 1967; art. 20 M.B. 19 dec. 1967; art.
1 M.B. 15 juli 1969.)
1019
28 mei 2001

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

Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling
Dodelijk ongeval
Cumulatie en verbod
VERZEKERING
OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
RECHTSPLEGING

Kosten
Verjaring
Aller lei

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; art. 2, eerste, tweede
en vierde lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
1200
18 juni 2001

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS)
2. - Weg naar en van het werk (begrip, bestaan, bewijs) traject - Omweg - Ongeval voorbij de plaats van het we1·k

Begrip - Nonnaal

Onwettig is de beslissing waarbij als regel wordt aangenomen dat het ongeval dat
zich voordoet op de weg voorbij de plaats van het werk, geen ongeval is op de weg
naar en van het werk. (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
887
14 mei 2001

SCHADE
3. - Schade - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid Blijvende arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Onmogelijkheid.
Een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van hetzelfde
arbeidsongeval in de overheidssector kan niet tegelijkertijd tijdelijk en blijvend zijn;
onwettig is derhalve bet arrest dat voor dat tijdvak aan de getroffene vergoedingen
toekent zowel op grond van de bepalingen inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid als

-26op grond van de bepalingen inzake blijvende arbeidsongeschiktheid. (Artt. 3, 1°, b,
3bis, eerste lid, en 4 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 32 K.B. 24 jan.
1969.)
24 september 2001
1532
4. - Schade - Beslissing van het strafgerecht - Beslissing van het arbeidsgerecht- Gezag van het gewijsde in strafzaken t.a.v. de burgerlijke rechter- Begrip.
De strafrechter die een werkgever veroordeelt omdat hij geen arbeidsongevallenverzekering heeft aangegaan maar die geen uitspraak diende te doen over de vraag
of de door die werkgever gesloten verzekering "huispersoneel" het risico dekte van de
tewerkstelling van de door een arbeidsongeval getroffene en die bijgevolg aan het
arbeidsgerecht geen prejudiciele vraag heeft gesteld over de draagwijdte van die
verzekering "huispersoneel", spreekt een beslissing uit die, op dat punt, geen gezag
van gewijsde heeft. (Art. 74 Arbeidsongevallenwet.)
2209
17 december 2001

VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING

5. - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschihtheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van een andere persoon Bijkomende vergoeding - Vasts telling - Minimumloon - Aanvangsdatum.
De getroffene die geregeld hulp van een andere persoon vergt is gerechtigd vanaf
de consolidatiedatum op een bijkomende vergoeding bepaald in verhouding met het
gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werlmemer bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de N ationale AJ:beidsraad. (Art. 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.)
21 mei 2001
959
6. - Vergoeding - Arbeidsongeschihtheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van een andere persoon Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Berekeningsdatum Gevolg.
De bijkomende vergoeding wordt definitief vastgesteld b~j overeenkomst tussen de
partijen of, in geval van betwisting, bij beslissing van het arbeidsgerecht; alsdan
dient als basis te worden aangenomen voor de vaststelling van bedoelde bijkomende
vergoeding het vanaf de consolidatiedatum gei:ndexeerd gewaarborgd gemiddeld
maandelijks minimumloon. CArt. 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.)
21 mei 2001
959
7. - Vergoeding- Arbeidsongeschiktheid en wedertewerhstelling- Arbeidsongeschihtheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van een andere persoon Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Aanpassingen - Wijzigingen.
De bijkomende vergoeding, zoals het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, wordt gei:ndexeerd overeenkomstig de aanpassingen van het bedoelde
minimumloon aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen,
als bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en
coiirdinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23
van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen en zonder dat de jaarlijkse vergoeding het gemiddeld maandelijks minimumloon vermenigvuldigd met 12 mag overschrijden. (Art. 24, vierde en vijfde lid,
Arbeidsongevallenwet.)
959
21 mei 2001
8. - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschihtheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid- Hulp van een andere persoon Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Indexering - Dubbele
indexering.
Artikel27bis, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt slechts de
indexatie, vanaf de datum van het ongeval, voor de jaarlijkse vergoedingen wegens
arbeidsongeschiktheid, maar niet voor de bijkomende vergoeding voor de hulp van

-27een andere persoon; er bestaat dienvolgens geen dubbele indexatie van laatstgenoemde bijkomende vergoeding. (Artt. 24, vierde en vijfde lid, en 27bis, eerste en
tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
21 mei 2001
959
9. - Vergoeding - Arbeidsongeschihtheid en wedertewerhstelling - Arbeidsongeschihtheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschihtheid
- Zelfde tijdvah - Zelfde ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels Cumulatie en verbod - Verbod.
Een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van hetzelfde
arbeidsongeval in de overheidssector kan niet tegelijkertijd tijdelijk en blijvend zijn;
onwettig is derhalve het arrest dat voor dat tijdvak aan de getroffene vergoedingen
toekent zowel op grond van de bepalingen inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid als
op grond van de bepalingen inzake blijvende arbeidsongeschiktheid. (Artt. 3, 1 o, b,
3bis, eerste lid, en 4 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 32 K.B. 24 jan.
1969.)
24 september 2001
1532
10. - Vergoeding- Arbeidsongeschihtheid en wedertewerkstelling- Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing- Kennisgeving- Datum.
De getroffene door een arbeidsongeval die meer dan zeven dagen tijdelijk arbeidsongeschikt is, kan een rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, binnen de drie jaar die volgen op
de dag van de kennisgeving van die beslissing door de arbeidsongevallenverzekeraar;
de datum van die kennisgeving is de datum die voorkomt op de brief van de
arbeidsongevallenverzekeraar. (Artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 1971; art. 2, twede lid, K.B. 16 dec. 1987.)
17 december 2001
2217
DODELIJK ONGEVAL

11. - Vergoeding - Dodelijk ongeval - Rente - Bloedverwanten in opgaande
lijn -Rente verschuldigd nadat de getroffene de leeftijd van 25 jaar !weft bereiht Inhomsten - Belangrijkste lwstwinner - Begrip - Kinderbijslag.
De wegens een arbeidsongeval uitgekeerde rente is aan de bloedverwanten in de
opgaande lijn van de door een dodelijk arbeidsongeval getroffen persoon verschuldigd
tot op het ogenblik waarop de getroffene de leeftijd van 25 jaar zou hebben bereikt,
tenzij hij hun belangrijkste kostwinner was; de door die bloedverwanten ontvangen
kinderbijslag moet als een inkom en worden beschouwd. (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet.)
8 oktober 2001
1658
CUMULATIE EN VERBOD

12. - Vergoeding- Cumulatie en verbod- Verbod- Arbeidsongeschihtheid Tijdelijke arbeidsongeschihtheid- Blijvende arbeidsongeschiktheid- Zelfde tijdvak
- Zelfde ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels.
Een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van hetzelfde
arbeidsongeval in de overheidssector kan niet tegelijkertijd tijdelijk en blijvend zijn;
onwettig is derhalve het arrest dat voor dat tijdvak aan de getroffene vergoedingen
toekent zowel op grond van de bepalingen inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid als
op grond van de bepalingen inzake blijvende arbeidsongeschiktheid. (Artt. 3, 1o, b,
3bis, eerste lid, en 4 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 32 K.B. 24 jan.
1969.)
24 september 2001
1532
13. - Ver-goeding - Cumulatie en verbod - Lichamelijke schade - Forfaitaire
vergoedingen- Vergoeding volgens het gemeen recht- Vordering van de getroffeneGrenzen.
De volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan
hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door de
Arbeidsongevallenwet, mag samengevoegd worden met de krachtens die wet toegekende vergoedingen; de getroffene kan van de aansprakelijke derde derhalve slechts
vergoeding voor lichamelijke schade eisen volgens het gemeen recht wanneer de

-28volgens het gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke
schadeloosstelling die aan de getroffene wordt toegekend op grand van deArbeidsongevallenwet en enkel voor het verschil. (Art. 46, § 2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
24 oktober 2001
1755

VERZEKERING
14. - Verzekering- Aansprakelijke derde- Regresuordering van de arbeidsongevallenuerzekeraar - Grenzen.
De arbeidsongevallenverzekeraar die de wettelijke vergoedingen heeft betaald,
treedt in de rechten van de getroffene en kan tegen de persoon die voor het
arbeidsongeval ofvoor het ongeval op de weg naar en van het werk aansprakelijk is,
een regresvordering instellen tot terugbetalingen van de bedragen die hij als
wettelijke vergoedingen heeft uitgekeerd, zonder dat hij daarin een hager bedrag kan
vorderen dan het bedrag dat de getroffene volgens het gemeen recht voor dezelfde
schade had kunnen verkrijgen. (Artt. 46 en 47 Arbaidsongevallenwet.)
24 oktober 2001
1755
15. - Verzekering - Dading tussen de getroffene en de aansprakelijke derde Afstand door de getroffene - Arbeidsongeuallenuerzekeraar - Indeplaatsstelling Tegenstelbaar karakter - Gevolgen.
De dading die de getroffene door een arbeidsongeval en de voor dat ongeval
aansprakelijke derde hebben aangegaan zonder instemming van de arbeidsongevallenverzekeraar van die getroffene, kan aan laatstgenoemde niet worden tegengeworpen;
de door de getroffene gedane afstand, die het gevolg is van een dergelijke dading,
ontzegt de arbeidsongevallenverzekeraar noch het recht om te handelen noch het
belang om in rechte op te treden, in de hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de
rechten van de getroffene, die hij v66r de dading verkregen he eft met toepassing van
de artt. 46, § 1, 4°, en§ 2, en 47, Arbeidsongevallenwet, teneinde van de aansprakelijke derde de terugbetaling te verkrijgen van de door hem uitgekeerde bedragen, van
de door hem betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat overeenstemt met de
waarde van de jaarlijkse vergoeding of van de rente die hij krachtens die wet
verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat volgens het gemeen recht aan
de getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die wet
wordt vergoed. (Artt. 46, § 1, 4°, en§ 2, en 47 Arbeidsongevallenwet.)
24 oktober 2001
1764

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
16. - Ouerheidspersoneel. Bijzondere regels - Ouerheid-Werkgever - Aansprakelijke derde - Wettelijke indeplaatsstelling - Betaling wedde en bijdragen Grenzen.
Het verhaalsrecht van de overheid, gesteund op wettelijke indeplaatsstelling,
strekt tot terugbetaling van de door de overheid uitbetaalde bedragen en dit binnen
de grenzen van het bedrag dat het slachtoffer krachtens de artt. 1382 en 1383 B.W.
had kunnen vorderen van de derde aansprakelijke als vergoeding voor de schade
ingevolge het verlies van inkomen, in de hypothese dat zijn loon niet verder was
uitbetaald. (Art. 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
19 februari 2001
318
17. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Begrip.
Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt. (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet; art. 2, eerste, tweede
en vierde lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
1200
18 juni 2001
18. - Ouerheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Rente - Eisbaarheid - Betwisting in rechte - Interesten.
De interest op de rente, bedoeld in artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector is eisbaar vanaf
de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de rente eisbaar
wordt; in geval van betwisting voor de rechter is de rente niet eisbaar zolang de

-29rechter de vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar
geworden beslissing. (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18 juni 2001
1204
19. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Werking in de tijd - Terugwerkende hracht- Verjaring- Tennijn- Aanvang- Nieuwe wet- Toepassingsgebied
- Vergoedingen - Vordering tot betaling- Reeds verkregen verjaring- Ondubbelzinnige tegenovergestelde wil van de wetgever.
De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren
na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve
rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in
de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan v66r 1 augustus 1997 en waarover de
rechter geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de
terugwerkende kracht die de wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het arbeidsongeval of de
beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen
was met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat. (Artt. 7,
8 en 10 wet 20 mei 1997; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18 juni 2001
1208
20. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Ve1jaring - Termijn - Aanvang.
De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een arbeidsongevallenvergoeding begint te lopen vanafhet ontstaan van het recht op vergoeding. (Art. 69,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18 juni 2001
1212
21. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Ve1jaring - Tennijn - Aanvang
- Kosten voor dohte1; chirurg en ziekenhuis.
De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een vergoeding voor
medische, chirurgische en ziekenhuiskosten die zijn gemaakt ten gevolge van een
arbeidsongeval in de overheidssector begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de
kosten worden gemaakt. (Artt. 3, eerste lid, 1°, a, en 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
18 juni 2001
1212
22. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Vergoeding- Cumulatie en verbod
- Verbod - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Blijvende
arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval.
Een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van hetzelfde
arbeidsongeval in de overheidssector kan niet tegelijkertijd tijdelijk en blijvend zijn;
onwettig is derhalve het arrest dat voor dat tijdvak aan de getroffene vergoedingen
toekent zowel op grand van de bepalingen inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid als
op grand van de bepalingen inzake blijvende arbeidsongeschiktheid. (Artt. 3, 1°, b,
3bis, eerste lid, en 4 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 32 K.B. 24 jan.
1969.)
24 september 2001
1532
23. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - Ve1jaring- Vordering tot betaling - Tennijn - Nieuwe wet - Toepassingsgebied - Gevolg.
De nieuwe regeling volgens dewelke de vorderingen tot betaling van vergoedingen
verjaren na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling en die van toepassing is op de arbeidsongevallen in de
overheidssector, geldt voor de vorderingen die zijn ingesteld v66r 1 augustus 1997,
datum waarop de nieuwe regeling in werking trad- maar waarover alsdan nog geen
gerechtelijke beslissing is genomen; deze vorderingen kunnen derhalve niet meer
verjaard verklaard worden na drie jaar vanaf het ontstaan van het recht op
vergoeding. (Art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de
wijziging bij artt. 7 en 8, wet 20 mei 1967; art. 20, eerste lid, wet 7 juli 1967 v66r de
wijziging bij de wet van 20 mei 1967; art. 69 Arbeidsongevallenwet.)
1 oktober 2001
1599

-3024. - Ouerheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid- Algehele arbeidsongeschiktheid- Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Onder voorbehoud van de toepassing van een meer gunstige wets- ofverordeningsbepaling, geniet de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector gedurende de periode van algehele of gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid het
voordeel van de bepalingen die voor algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid in de
prive-sector zijn vastgesteld door de Arbeidsongevallenwet. (Art. 3bis, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
8 oktober 2001
1652

RECHTSPLEGING
KOSTEN

25. - Rechtspleging - Kosten - Procedure in cassatie - Fonds voor Arbeidsongeuallen- Cassatieberoep- Arbeidsongevallenuerzekeraar- Geschil- In kapitaal
omgezette rente - Starting.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet krachtens hetwelk de kosten van alle op deze wet
gesteunde vorderingen tenlaste vall en van de arbeidsongevallenverzekeraar, behalve
wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van toepassing op het cassatieberoep
dat het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de arbeidsongevallenverzekeraar instelt
in een geschil dat be trekking heeft op de starting van de in kapitaal omgezette rente.
(Art. 59quinquies, eerste lid; art 68 Arbeidsongevallenwet.)
8 oktober 2001
1658
VERJARING

26. - Rechtspleging - Ve1jaring - Termijn - Aanuang - Ouerheidspersoneel.
Bijzondere regels - Werking in de tijd - Terugwerkende kracht - Nieuwe wet Toepassingsgebied - Vergoedingen - Vordering tot betaling - Reeds uerkregen
verjaring - Ondubbelzinnige tegenouergestelde wil van de wetgeve1:
De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren
na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve
rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in
de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan v66r 1 augustus 1997 en waarover de
rechter geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de
terugwerkende kracht die de wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het arbeidsongeval of de
beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen
was met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat. (Artt. 7,
8 en 10 wet 20 mei 1997; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18 juni 2001
1208
27. - Rechtspleging- Verjaring- Termijn- Aanvang.
De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een arbeidsongevallenvergoeding begint te lopen vanafhet ontstaan van het recht op vergoeding. (Art. 69,
eerste lid, Arbeidsongevallenwet; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18juni2001
1212
28. - Rechtspleging - Ve1jaring - Termijn - Aanuang - Ouerheidspersoneel.
Bijzondere regels - Kosten voor dokter, chirurg en ziekenhuis.
De verjaringstermijn van de vordering tot betaling van een vergoeding voor
medische, chirurgische en ziekenhuiskosten die zijn gemaakt ten gevolge van een
arbeidsongeval in de overheidssector begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de
kosten worden gemaakt. Artt. 3, eerste lid, 1 o, a, en 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)
18juni2001
1212
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29. - Rechtspleging - Allerlei - Arbeidsongevallenwet - Uitlegging - Prejudicieel geschil.
De voor de strafrechter gestelde vraag of een verkeersongeval een arbeidsongeval
sensu stricto dan wel een ongeval op de weg naar en van het werk is, !evert een
prejudicieel geschil op in de zin van art. 74, tweede lid, Arbeidsongevallenwet. (Art.
74, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
1755
24 oktober 2001
30. - Rechtspleging - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid - Getroffene - Genezing- Beslissing - Kennisgeving- Datum.
De getroffene door een arbeidsongeval die meer dan zeven dagen tijdelijk arbeidsongeschikt is, kan een rechtsvordering instellen tegen de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, binnen de drie jaar die volgen op
de dag van de kennisgeving van die beslissing door de arbeidsongevallenverzekeraar;
de datum van die kennisgeving is de datum die voorkomt op de brief van de
arbeidsongevallenverzekeraar. (Artt. 24, eerste lid, en 72, tweede lid, Arbeidsongevallenwet 1971; art. 2, twede lid, K.B. 16 dec. 1987.)
2217
17 december 2001

ARBEIDSOVEREENKOMST
AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM

Begrip en bestaansvereisten
Vorm
EINDE

Algemeen
Willekeurig ontslag
Opzeggingsvergoeding
Ontslag om dringende reden
Allerlei
VERJARING
ALLERLEI

AARD VAN DE WET. TOEPASSINGSSFEER
1. - Aard van de wet. Toepassingssfeer - Onderwijs - Gesubsidieerd vrij
onderwijs - Decreet rechtspositie - Inrichtende macht - Personeelslid - Dienstbetrekking - Aard.
De dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs
is geregeld door algemene en onpersoonlijke bepalingen, die op die personeelsleden
toepasselijk worden door een arbeidsovereenkomst en niet ingevolge een eenzijdige
aanstelling. (Art. 20, eerste lid, 31, tweede lid, en 40, vierde lid, Decr.Vl.R. 27 maart
1991.)
11 juni 2001
1133

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN

2. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bestaansvereisten - Verhouding van ondergeschiktheid - Begrip.
De gezagsverhouding, als kenmerk van de arbeidsovereenkomst, bestaat zodra
iemand in feite gezag kan hebben over andermans handelingen. (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet.)
10 september 2001
. 1416

-323. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Begrip en bestaansvereisten- Bestaansvereisten - Verhouding van ondergeschiktheid - Bevelen.

Wettig is de beslissing dat het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid
tussen een vennootschap en haar medecontractanten bewezen is, wanneer de rechter
erop wijst dat de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd van belang is, dat de
zaakvoerder van de vennootschap doorlopend toezicht houdt op de medecontractanten, dat de uurregeling niet door hen wordt vastgesteld, dat zij hun vakantie niet
nemen zoals zij willen, dat de medecontractanten niet het risico dragen voor de
resultaten van hun werkzaamheid en dat de intensiteit van de orders, de frequentie
ervan en de controle op de uitvoering van de gegeven orders de conclusie wettigen dat
de arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid wordt verricht. (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet.)
10 september 2001
1416
4. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten- Wezenlijk"
element - Loon.
Ret bestaan van de arbeidsovereenkomst vereist het akkoord van de partijen over
de wezenlijke elementen ervan; het loon als tegenprestatie van de in het kader van
de arbeidsovereenkomsten verrichte arbeid is een dergelijk element. (Artt. 2 en 3
Arbeidsovereenkomstenwet.)
29 oktober 2001
1798
5. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Loon Aard - Begroting - Omvang.
Wanneer de overeenkomst commissielonen in de vorm van een percentage op de
verkoop bepaalt, vermag de rechter naargelang de omstandigheden aan te nemen dat
er een akkoord is omtrent het loorrelement; wanneer de overeenkomst in dit geval
niet uitdrukkelijk een minimumloon waarborgt, sluit dit niet noodzakelijk het
bestaan van een arbeidsovereenkomst uit. (Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
29 oktober 2001
1798
6. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Loon Jvlinimumloon.
Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst client het wettelijk verschuldigd
minimumloonniet uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden bedongen of gewaarborgd. (Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet.)
29 oktober 2001
1798
7. - Begrip. Bestaansvereiste. Vorm- Begrip en bestaansvereisten- Kwalificatie
door de partijen- Uitlegging door de {eitenrechte1:
De rechter is niet gebonden door de' '"' alificatie die partijen aan de tussen hen
gesloten overeenkomst geven.
14 november 2001
1925
8. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Gezagsverhouding - Beoordeling door de rechter - Draagwijdte.
Bij de beoordeling van het bestaan van een gezagsverhouding, essentieel element
van de arbeidsovereenkomst, dient de rechter de feitelijke toestand te onderzoeken
aan de hand van alle feitelijke gegevens. (Art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet.)
14 november 2001
1925
9. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten - Bewijskracht - Gemeenschappelijke bedoeling van de partijen - Beoordeling door de
rechte1:
De rechter die op grand van extrinsieke gegevens beslist dat de bewoordingen van
die overeenkomst niet overeenstemmen met de ware gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen, miskent de bewijskracht van de overeenkomst niet.
14 november 2001
1925
10. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm - Begrip en bestaansvereisten- Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof
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-33Het Hofvan Cas sa tie is bevoegd om nate gaan of de bodemrechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afieiden of er een gezagsverhouding bestaat
tussen de contracterende partijen en of deze derhalve door een arbeidsovereenkomst
verbonden zijn.
2209
17 december 2001
VORM

11. - Begrip. Bestaansvereisten. Vonn- Vonn- Overeenkomst voor tewerkstelling
van studenten.
De overeenkomst voor tewerkstelling van een student, die niet schriftelijk is
opgesteld, is niettemin een overeenkomst tot tewerkstelling van studenten als
bedoeld in titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet. (Artt. 120, 123, 124 en 126
Arbeidsovereenkomstenwet v66r de wijziging ervan bij de wet van 21 maart 1995,
opgenomen in titel VI v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 dec. 1996.)
587
2 april 2001
12. - Begrip. Bestaansvereisten. Vorm- Vorm- Overeenlwmst voor tewerkstelling
van studenten - Sociale zekerheid - Werknemers - Toepassingsgebied.
Wanneer aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 17bis van het K.B.
van 28 november 1969 is voldaan, is de mondelinge overeenkomst tot tewerkstelling
van studenten onttrokken aan de toepassing van de R.S.Z.-wet. (Artt. 120, 123, 124
en 126 Arbeidsovereenkomstenwet v66r de wijziging ervan bij de wet van 21 maart
1995, opgenomen in titel VI v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 dec. 1996; art.
17bis K.B. 28 nov. 1969 v66r de wijziging ervan bij het K.B. van 2 juni 1998.)
587
2 april 2001

EINDE
ALGEMEEN

13. - Einde - Algemeen - Decreet rechtspositie - Dienstbetrehhing - Eenzijdige beeindiging- Gerechtelijke ontbinding.
De gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de vrije
onderwijsinstelling en het personeelslid is uitgesloten in zovene zij strijdig is met de
beperkingen van onmiddellijk ontslag die in het decreet rechtspositie zijn bepaald.
11 juni 2001
1133
WILLEKEURIG ONTSLAG

14. - Einde- Willekeurig ontslag- Werkman- Begrip- Dienst- WerkingNoodwendigheden- Dienst- Reorganisatie- Werkman- Niet aan de werkman te
wijten.
De afdanking om redenen in verband met de noodwendigheden inzake de werking
van de dienst is niet willekeurig, zelfs als de reorganisatie van die dienst niet aan de
werkman kan worden verweten en zij hem nadeel berokkent. (Art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet.)
883
14 mei 2001
15. - Einde - Willekeurig ontslag - We1·kman - Bewijs - Bewijslast.
Naar recht verantwoord is het arrest waarbij wordt beslist dat het ontslag van een
werkman wegens niet verantwoorde afwezigheid willekeurig is, wanne!;)r de werkgever die afwezigheid niet bewijst en hij de werkman dus ontslaat om een reden
waarvan hij het verband met het gedrag van de werkman niet aantoont. (Art. 63
Arbeidsovereenkomstenwet.)
18 juni 2001
1197
OPZEGGINGSVERGOEDING

16. - Einde - Opzeggingsvergoeding - Loon en voordelen - Begrip - Postvergoeding.
Teneinde uit te maken of de door de werkgever verschuldigde forfaitaire postvergoeding, die in de arbeidsovereenkomst omschreven wordt als emolumenten, van
compensatoire aard is, dient de bodemrechter in concreto nate gaan of en in hoeverre

-34dat bedrag een vergoeding is voor meerkosten die de werknemer werkelijk heeft
betaald en die verband houden met zijn tewerkstelling in het ontvangende land. (Art.
39, § 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
75
15 januari 2001
ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

17. - Einde- Ontslag om dringende reden- Feit sedert ten minste drie dagen
bekend - Kennis van het feit - Begrip.
Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag wegens dringende redenen is volgens
art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij bekend
wanneer deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan
een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van
zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en
tevens tegenover de andere partij en het gerecht. (Art. 35, derde lid,Arbeidsovereenkomstenwet.)
19 maart 2001
441
18. - Einde- Ontslag om dringende reden- Termijn - Bekendheid met het feit
- Begrip - Werkgever - Per soon die bevoegd is de arbeidsovereenkomst te beidndigen.
De bekendheid met het door de werkgever als dringende reden aangevoerde feit
kan de in art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn maar doen
ingaan op voorwaarde dat degene die de arbeidsovereenkomst kan beeindigen
werkelijk kennis gekregen heeft van dat feit. (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
14 mei 2001
881
19. - Einde - Ontslag om dringende reden - Termijn - Bekendheid met het feit
- Begrip - Werkgever.
Onwettig is de beslissing volgens welke de werkgever al meer dan drie werkdagen
kennis droeg van het feit dat was aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag om
een dringende reden, als die beslissing hierop is gegrond dat hij van dat feit reeds
vroeger op de hoogte had moeten zijn. (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
14 mei 2001
881
20. - Einde - Ontslag om dringende reden - Voortdurende tekortkomingen Tijdstip.
Wanneer het feit dat het ontslag zou rechtvaardigen bestaat in een voortdurende
tekortkoming van de werknemer, bepaalt de werkgever het tijdstip vanaf wanneer
die lopende tekortkoming elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief
onmogelijk maakt. (Art. 35, eerste, tweede en derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
1016
28 mei 2001
21. - Einde - Ontslag om dringende reden - Feit sedert tenminste drie dagen
bekend - Kennis van het feit - Begrip.
Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag wegens dringende redenen is volgens
art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij bekend
wanneer deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan
een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van
zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en
tevens tegenover de andere partij en het gerecht. (Art•. 35, derde lid,Arbeidsovereenkomstenwet.)
22 oktober 2001
1739
ALLERLEI

22. - Einde - Allerlei - Leger - Duitsland - Belgische strijdkrachten Militaire gemeenschap - Centrale Dienst voor sociale en culturele actie - Personeel
- Afdankingsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden - Pensioen - Pensioenrechten - Begrip.
Het personeelslid van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten
behoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de Bondsrepubliek Duitsland
heeft geen recht op een afdankingsvergoeding, wanneer hij aanspraak kan maken op

-35pensioenrechten op de pensioengerechtigde leeftijd, die in de regel 60 jaar voor de
vrouwen en 65 jaar voor de mannen blijft. (Art. 2, §§ 1 en 2, en art. 3, § 1, wet 20 juli
1990; art. 2 uitleggingswet 19 juni 1996; art. 4 K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967; artt. 2,
§ 1, en 5 K.B. 8 feb. 1993.)
15 januari 2001
79

VERJARING
23. - Verjaring- Vordering in rechte- Voorwerp- Ex contractu en ex delictoGevolg.
Maakt een vordering ex contractu uit en wordt onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 15, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet, de vordering van de
werknemer tegen de werkgever, met als voorwerp de uitvoering van contractuele
verbintenissen, zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het misdrijf, bestaande
uit het niet-naleven door de werkgever van een algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst. (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet.)
579
2 april 2001
24. - Verjaring - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht - Grenzen Arbeidsgeneesheer - Inleidende vorderingen - Vordering tot een aanvullende
opzeggingsvergoeding- Vordering tot een vergoeding in geval van beeindiging van de
arbeidsovereenkomst zonder naleving van de ontslagprocedure - Vordering bij
conclusie - Vordering van een vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht Virtueel daarin begrepen vordering.
De latere vordering tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het
ontslagrecht heeft niet hetzelfde voorwerp en is niet virtueel begrepen in de
inleidende vordering tot toekenning van een aanvullende opzeggingsvergoeding en
van een vergoeding wegens beeindiging van de arbeidsovereenkomst van de arbeidsgeneesheer zonder naleving van de wettelijke procedure tot ontslag; bijgevolg stuit de
dagvaarding de verjaring niet voor een dergelijke vordering tot betaling van een
vergoedingwegens misbruikvanhetontslagrecht. (Art. 2244B.W.; art.15Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 mei 2001
819

ALLERLEI
25. - Allerlei - Overeenkomst tussen werknemer en een door werkgever aangewezen derde - Reding van niet-concurrentie - Geldigheid.

Wanneer een werknemer krachtens een overeenkomst met zijn werkgever of
ingevolge de uitvoering ervan bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst een
verbintenis van niet-concurrentie opneemt jegens een door de werkgever aan te
duiden derde, wordt dit concurrentiebeding onderworpen aan de geldigheidsvoorwaarden van de arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet.)
2 april 2001
572
26. - Allerlei - Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten - Maanden
juli, augustus en september - Tijdelijhe arbeid en uitzendarbeid - Opeenvolgende
overeenhomsten - Duur van de tewerkstelling - Notie - Berekening - Sociale
zekerheid - Uitsluiting.
Wanneer in het kader van tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers verschillende overeenkomsten
van bepaalde duur voor tewerkstelling van studenten worden aangegaan, blijft de
vrijstelling van de toepassing van de sociale zekerheid behouden voor zover de som
van de kalenderdagen waarop de student in de maanden juli, augustus en september
krachtens deze overeenkomsten tewerkgesteld werd, niet groter is dan 31; de
omstandigheid dat opeenvolgende ~vereenkomsten voor bepaalde duur werden
gesloten, aanvang nemend op maandag en eindigend op vrijdag, telkens onder broken
gedurende de zaterdag en zondag doet hieraan geen afbreuk. (Art. 17bis K.B. van 28
nov. 1969; Wet tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.)
10 december 2001
2134
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ALLERLEI
1. - Allerlei - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Regelgeving Arbeidskaart- Voorlopige tewerkstelling- Voorlopige arbeidsvergunning, toegekend
op grand van een ministeriele dienstnota - Belgisch Staatsblad - Niet bekendgemaakte nota.
Ook al heeft de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort bij wege
van ministeriele besluiten de bevoegdheden uitgeoefend die hem zijn toegekend bij
de artikelen 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 en 5, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 6 november 1967, is er geen enkele reden om aan te nemen
dat hij die bevoegdheden heeft uitgeput en dat de gevallen waarin een vreemde
werknemer voorlopig arbeid mag verrichten in die ministeriele besluiten op beperkende wijze zijn opgesomd; die minister kan ook optreden door middel van een
dienstnota die niet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (Art. 8. K.B. nr.
34 van 20 juli 1967; art. 5, tweede lid, K.B. 6 nov. 1967; art. 20 M.B. 19 dec. 1967; art.
1 M.B. 15 juli 1969.)
1019
28 mei 2001

ARBITRAGE
1. - Arbitragebeding - Geschrift - Draagwijdte.
Wanneer een distributieovereenkomst, die schriftelijk werd aangegaan en een
arbitragebeding bevat, krachtens art. 3bis Alleenverkoopwet voor onbepaalde duur
vernieuwd is, vermag de rechter niet te beslissen dat op de verlengde samenwerking
het arbitragebeding niet van toepassing is omdat het niet vervat zou zijn in een door
partijen ondertekend geschrift. (Artt. 1677 Ger.W., 3bis Alleenverkoopwet.)
2179
13 december 2001

ARBITRAGEROF
1. - Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag- Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere WetArbitragehofbedoelde vraag voor
het Hofvan Cas sa tie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag m.b.t. de
schending van de in die bijzondere wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de
wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake inkomstenbelastingen, moet het
Hofvan Cassatie, in de regel, hetArbitragehofverzoeken om uitspraak te doen over
die vraag. (Artt. 278 tot 292 W.I.B. [1964], artt. 377 tot 391 W.I.B. [1992]; art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
18 januari 2001
105
2. - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting.
Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden
ingesteld, hoeft de voor dat rechtscollege opgeworpen prejudiciele vraag niet aan het
Arbitragehof te stellen, wanneer het oordeelt dat het antwoord op die vraag niet
noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
14 februari 2001
277
3. - Prejudicieel geschil- Hofvan Cassatie- Verplichting- Artikelen 10 en 11,
Gw. (1994)- Rechterlijke beslissing- Overeenstemming- Onderzoek.
Het Hof van Cassatie stelt geen prejudiciele vraag aan het Arbitragehof, die erop
neerkomt het Arbitragehof te gelasten een onderzoek in te stellen naar de overeenstemming van een rechterlijke beslissing met de artt. 10 en 11 Gw. (Artt. 10 en 11
Gw.; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
277
14 februari 2001
4. - Arrest - Ongrondwettige wet - Afgeleide regel - Vernietiging - Gevolgen
- Rechtbanken - lntrekking - Draagwijdte.
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-37De in kracht van gewijsde gegane beslissing van een burgerlijk gerecht kan, in
zoverre zij gegrond is op een be paling van een wet, een decreet of een regel, bedoeld
in artikel134 van de gecoordineerde Grondwet, die vervolgens door het Arbitragehof
is vernietigd, of op een verordening tot uitvoering van zodanige norm, geheel of ten
dele worden ingetrokken op verzoek van degenen die daarbij partij zijn geweest of
behoorlijk opgeroepen; die beslissing kan derhalve alleen worden ingetrokken
wanneer zij gegrond is op een norm die het Arbitragehof achteraf heeft vernietigd of
op een van die norm afgeleide regel. (Artt. 9, § 1, en 16, §§ 1 en 2, bijz. wet 6 jan.
1989.)
363
26 februari 2001
5. - Prejudicieel geschil - Hof van Cas sa tie - Verplichting.
Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid,
en 381 W.I.B. (1992), die op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke de
nieuwe, aan het hofvan beroep onderworpen bezwaren uiterlijk binnen de wettelijke
termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de artt. 10
en 11 van de gecoi:irdineerde Grondwet (1994), moet het Hofvan Cassatie in beginsel
daarover een prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, 3°, en § 2
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
390
6 maart 2001
6. - Prejudiciele vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Ve1jaring Staat en provincie - Inbreuk op de statutaire regels - Rechtsvordering van het
getroffen personeel - Grondslag - Wet op de rijkscomptabiliteit - Aquiliaanse
aansprakelijkheid naar gemeen recht - Termijnen - Verschil - Discriminatie.
Wanneer het cassatiemiddel, dat in verband met de schuldvordering van een lid
van het statutair personeel van een instelling van het rijksonderwijs, teneinde
vergoeding te krijgen voor de schade ten gevolge van de inbreuk van de Staat op de
statutaire regels van dat personeel, betoogt dat die schuldvordering van dezelfde
aard is als die welke voortvloeit uit een statutaire arbeidsverhouding tussen een
provincie en led en van haar personeel, waaromtrent het Arbitragehof heeft beslist
dat artikel1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provincien de artikelen 10 en 11
van de Grondwet niet schendt, in zoverre het de schuldvorderingen betreffende een
vergoeding ten aanzien van een provincie aan de vijfjarige ve1jaring onderwerpt,
terwijl een dergelijke schuldvordering aan de dertigjarige verjaring onderworpen is
wanneer de schade te wijten is aan een prive-werkgever, de vraag opwerpt of artikel
1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 in overeenstemming is met de in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels volgens welke de Belgen gelijk
zijn voor de wet en het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder
discriminatie wordt verzekerd, stelt het Hofvan Cassatie een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, Bijzondere Wet 6 jan. 1989 op het Arbitragehof.)
480
26 maart 2001
7. - Prejudiciele vraag- Cassatiemiddel dat naar recht faalt- Gevolg.
Er is geen aanleiding om aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen die
gegrond is op een juridische onderstelling die onjuist is gebleken, zodat het middel
naar recht faalt. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
503
27 maart 2001
8. - Prejudiciele vraag - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen.
De rechtscolleges wier beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, hoeven het
Arbitragehof, niet te vragen om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen
over een vraag betreffende de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door, m.n., een wet,
wanneer zij oordelen dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk is
voor hun beslissing. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
4 april 2001
605
9. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen.
Het Hofvan Cas satie dient aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te stellen
die betrekking he eft op de mogelijke schending van de artt. 10 en 11 Gw. wanneer die

-38schending niet gebeurt door een wet, een decreet of een in art. 134 Gw. bedoelde regel,
maar door een rechterlijke beslissing. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 1, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
723
25 april 2001
10. - Prejudicieel geschil - Rechtbanken - Verplichting- Grenzen.
Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden
ingesteld, hoeft de voor dat rechtscollege opgeworpen prejudiciiHe vraag niet aan het
Arbitragehof te stellen, wanneer het oordeelt dat het antwoord op die vraag niet
noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen. (Art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
914
16 mei 2001
11. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen Stilzwijgen van de wet - Onderzoeksrechter - Niet opgesloten verdachte - Geen
verhoor.
Het Hof van Cassatie moet aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag stellen
over de overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. van het stilzwijgen van de wet,
dat het gevolg is van bet feit dat geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter verplicht een verdachte te horen die zich niet in voorlopige hechtenis bevindt,
aangezien een dergelijke vraag immers vreemd is aan de in art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof opgesomde materies. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
914
16 mei 2001
12. - Prejudicieel geschil- Hof van Cassatie - Verplichting- Grenzen - Niet
ontvankelijk middel - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
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 de onaantastbare beoordeling door de bodemrechter van
de gegevens van de zaak. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
914
16 mei 2001
13. - Procesrecht in fiscale zaken - Nieuwe grieven - Hangende gedingen Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 1999- Prejudicieel geschilVerplichting voor het Hof van Cassatie.
De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan bet Arbitragehof of de
artikelen die bet procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op bet
indienen van nieuwe grieven voor bet hof van beroep, voor hun vervanging bij de
wetten van 15 en van 23 maart 1999, de artt. 10 en 11 Gw. schenden, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof, nu
zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde
recbtstoestand bevinden, maar betrekking beeft op een onderscbeid dat geldt voor
alle partijen en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd.
(Artt. 10 en 11 Gw. en art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
937
18 mei 2001
14. - Prejudiciele vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicbt bet Arbitragebof een prejudiciele vraag te
stellen wanneer de aangevoerde discriminatie niet veroorzaakt wordt door de
wetsbepalingen waarop de prejudiciele vraag betrekking beeft maar in bet feit dat de
wet niet voorziet in een welbepaalde procedure. (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
1060
31 mei 2001
15. - Prejudiciele vraag - Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die
gegrond is op een onjuiste juridische onderstelling - Gevolg.
Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is, is er geen aanleiding tot
bet stellen van een daarop gegronde prejudiciele vraag a an het Arbitragehof. (Art. 26,
§ 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragebof.)
5juni2001
1078
16. - Prejudicieel geschil- Verplichting van het Hofvan Cassatie- GrenzenCassatiemiddel - Ongelijkheid die niet voortvloeit uit de enige aangewezen wetsbepaling.

-39Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciele vraag te stellen aan het
Arbitragehofwanneer de in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit uit de enige wetsbepaling die het middel aanwijst en bekritiseert. (Art. 26, § 2,
tweede lid, bijz. wet 6 jan. 1989.)
1208
18 juni 2001
17. - Prejudicii.ile vraag - Hof van Cassatie - onderzoek in strafzaken Toesturen der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Beschikking tot
gevangenneming - Medeverdachte - Verplichting om een prejudicii.ile vraag te
stellen - Grenzen.
Wanneer in dezelfde zaak tegen een verdachte, eiser in cassatie, en drie medeverdachten een beschikking tot gevangenneming is verleend en bevolen is dat de
stukken aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd, kan het Hof aan het
Arbitragehof geen prejudiciele vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is dat de
procedure die eventueel zalleiden tot de verwijzing van de verdachten voor het hof
van assisen, onverwijld doorgang vindt. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, 133
Sv., en 26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
28 augustus 2001
1371
18. - Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - Niet-verwijdering Grondwet - Overeenstemming.
Wanneer de vraag rijst of art. 57,§ 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat van toepassing
is op vreemdelingen die, krachtens art. 14 wet 22 december 1999 betreffende de
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied kunnen
worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en nondiscriminatie miskent, moet het Hof van Cassatie in beginsel het Arbitragehof
verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 26, § 1, 3°, en§ 2 Bijzondere Wet
Arbitragehof; artt. 10 en 11 gecoord. Gw., [1994]; art. 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.wet; art. 9, derde lid, Vreemdelingenwet; artt. 2, 14 en 15 wet 22 dec. 1999.)
10 september 2001
1408
19. - Conflict tussen K.B. en Gw. - Prejudicii.ile vraag.
Een mogelijk conflict tussen een koninklijk besluit en de Grondwet doet geen
conflict ontstaan waarover een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof zou kunnen
gesteld worden. (Art. 26, § 1, Wet op het Arbitragehof.)
1562
28 september 2001
20. - Prejudicii.ile vraag - Voorziening in cassatie in belastingzaken - lngesteld
voor het van kracht zijn van de nieuwe fiscale procedure - Eruit voortvloeiende
ongelijke behandeling.
Wanneer uit het middel zelf blijkt dat de ongelijke behandeling waarover geklaagd
wordt, volgens de betrokkene zelf, uitsluitend voortvloeit uit het feit dat hij een
fiscale voorziening heeft ingesteld op een ogenblik dat de nieuwe fiscale procedure en
de dubbele aanleg die hiermede gepaard ging nog niet van kracht was, wordt aldus
geen onderscheid bekritiseerd dat door die wet zou zijn ontstaan, maar wel de
gevolgen die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit elke toepassing van het fiscaal
procesrecht in de tijd : de opgeworpen vraag valt dan ook niet onder de toepassing
van art. 26 van de wet op het Arbitragehof en client derhalve niet prejudicieel te
worden gesteld. (Art. 26 Wet op het Arbitragehof.)
1575
28 september 2001
21. - Verplichtingen voor het Hof van Cassatie - Grenzen - Rechtspersonen Met of zonder winstoogmerk - Vordering in rechte - Ontvankelijkheid - Gelijkheid
- verbod van discriminatie.
Het verschil in behandeling hierop gesteund dat een rechtspersoon die geen
winstoogmerk beoogt, om in rechte op te treden blijk moeten geven van een ander
belang dan de loutere aantasting van zijn maatschappelijk doel, terwijl een rechtspersoon die wel winst beoogt louter door het bewijs dat dit doel geschaad is, wel blijk
zou geven van het door de wet vereiste belang, wijst op een onderscheid dat in
beginsel berust op de aard van de doelstellingen waarvoor rechtspersonen kunnen
worden opgericht en een houdt geen verband met een onderscheid tussen verschillende rechtsonderhorigen die in een zelfde juridische toestand verkeren, maar met

-40een onderscheid tussen rechtsonderhorigen die in een verschillende juridische
toestand verkeren; het gelaakte onderscheid valt dus niet onder de toepassing van
art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof zodat het Hof niet verplicht is de daarmee
verband houdende prejudiciele vraag te stellen. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art. 26, § 1,
3°, en§ 2 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
28 september 2001
1587
22. - Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet gerechtvaardigd wordt - Onontvankelijllheid van het middel.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciele vraag te stellen aan het
Arbitragehof wanneer het verzoek niet ontvankelijk is omdat het middel niet uitlegt
hoe en waardoor een niet gerechtvaardigde discriminatie zou kunnen ontstaan.
1 oktober 2001
1599
23. - Prejudicieel geschil- Verplichting van het Hofvan Cassatie- GrenzenCassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Situatie die geen verband houdt met de
zaak.
Het Hofvan Cassatie hoeft geen tot staving van een middel aangevoerde prejudiciele ·vraag a an het Arbitragehof te stellen, wanneer die vraag betrekking he eft op
een situatie die geen verband houdt met de zaak. (Art. 26 Bijzondere Wet ArbitrageboO
17 oktober 2001
1711
24. - Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag - Arbitragehof- Vroeger arrest Vi·aag met hetzelfde onderwerp - Hof van Cassatie - Verplichting.
Uit artikel26, § 2, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehofvan 6 januari 1989
volgt dat, wanneer een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, van die wet wordt
opgeworpen in een middel voor het Hofvan Cassatie, dit Hofniet ontslagen is van de
verplichting aan het Arbitragehof te vragen over die vraag uitspraak te doen,
wanneer het Arbitragehof reeds in een vroeger arrest, bij wijze van prejudiciele
beslissing, uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp (impliciet). (Art. 26, § 1, 3°, en§ 2 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1843
2 november 2001
25. - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel- Middel zonder feitelijke grondslag
- Gevolg.
Het Hof van Cassatie hoeft geen prejudiciele vraag aan bet Arbitragehof te stellen
die gegrond is op een middel dat feitelijke grondslag mist. (Art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
2017
28 november 2001
26. - Prejudicieel geschil - Cassatiemiddel - Middel dat faalt naar recht Gevolg.
Het Hof van Cassatie hoeft aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te stellen
over de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door een wetsbepaling, wanneer die vraag
gegrond is op een middel dat van een onjuiste uitlegging van die wetsbepaling
uitgaat, zodat het middel faalt naar recht. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
2017
28 november 2001
27. - Prejudiciele vraag- Verplichting van het Hof van Cassatie- GrenzenVerheerde veronderstelling.
Wanneer uit het antwoord van het Arbitragehof op een door eiser tot cassatie
voorgestelde prejudiciele vraag in geen geval zou kunnen worden afgeleid dat het
middel kan leiden tot de vernietiging van de beslissing waartegen de voorziening
gericht is omdat de vraag uitgaat van een verkeerde veronderstelling, is het Hofvan
Cassatie niet gehouden de vraag te stellen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof).
2046
3 december 2001
28. - Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Onderzoek in strafzaken Regeling van de rechtspleging- Beschihhing tot gevangenneming- Verwijzing naar
het Hof van Assisen - Meerdere inverdenkinggestelden - Verplichting om een
prejudiciele vraag te stellen - Grenzen.
Wanneer in dezelfde zaak tegen eiser en tegen andere medeverdachten een
beschikking tot gevangenneming is verleend en de verwijzing naar het Hof van

-41Ass is en is bevolen, kan het Hof geen prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof,
aangezien het noodzakelijk is dat de procedure onverwijld doorgang vindt.
11 december 2001
2153
29. - Prejudiciele vraag- Hof van Cassatie - Verplichting- Niet ontvankelijk
middel.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen wanneer het desbetreffend middel niet ontvankelijk is doordat het geen
wetsbepaling als geschonden aanwijst. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
20 december 2001
2257

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
1. - Uitoefening van het beroep - Professionele burgerlijke vennootschap Statuten - Toezicht van de raad van de Orde - Eenmansvennootschap.
Het toezicht van de raad van de Orde op de statuten of het contract van de
professionele burgerlijke vennootschap in het kader waarvan een architect zijn
beroep uitoefent, is niet beperkt tot vennootschappen of verenigingen bestaande uit
meerdere architecten. (Art. 5, derde en vierde lid, Reglement van de beroepsplichten
der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB. 18 april 1985.)
751
27 april 2001
2. - Tucht- Vervolging in tuchtzaken- Verdrag Rechten van de Mens- Artikel
6.2 - Toepasselijhheid.
De bepaling van art. 6.2 E.V.R.M. dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet wordt
bewezen, is niet van toepassing op vervolgingen in tuchtzaken voor de tenlasteleggingen die niet op strafbare feiten in de zin van deze verdragsbepaling betrekking
hebben. (Artt. 6.2 E.V.R.M., 20, Architectenwet.)
751
27 april 2001
3. - Titchtonderzoek - Vi·aag tot mededeling van documenten - Weigering Zwijgrecht - Tuchtstraf- Wettigheid.
De tuchtoverheid die in het kader van een tuchtonderzoek aan een persoon vraagt
documenten mede te delen die hij wettelijk verplicht is op te stellen, schendt het
recht van verdediging noch art. 6.1 E.V.R.M
27 april 2001
754
4. - Uitoefening van het beroep - Professionele burgerlijke vennootschap Statuten - Toezicht van de raad van de Orde - Vennootschap - Maatschappelijk
doel - Handelingen niet uitsluitend aan een architect voorbehouden- Gereglementeerde of gebruikelijke professionele bevoegdheid.
Aan de Raad van de Orde moeten worden voorgelegd de statuten van een
vennootschap in het kader waarvan een architect zijn beroep uitoefent, ook als de
vennootschap geen architectenopdrachten verricht en haar maatschappelijk doel niet
het uitoefenen van het beroep van architect is, maar handelingen omvat die,
alhoewel ze niet uitsluitend aan een architect zijn voorbehouden, tot zijn gereglementeerde of gebruikelijke professionele bevoegdheden behoren. (Art. 5, derde en
vim·de lid, Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB. 18 april 1985.)
758
27 april 2001
5. - Tucht - Plichtenleer - Uitwerking van een antwerp - Werf- Bard met de
naam van de architect.
Op de architect die instaat voor de controle op de uitvoering van de werken rust
niet de verplichting om op de werf een bord te laten aanbrengen met de naam van de
architect die met een opdracht belast is bij de uitwerking van het antwerp. (Art. 13,
b, Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij
K.B. van 18 april 1985.)
1938
15 november 2001
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ARTS
1. - Spreiding van medische activiteiten- Orde der Geneesheren - lndividuele
maatregel - Voorwaarden.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde
der Geneesheren, die niet nader omschrijft op welke grond de spreiding van de
medische activiteiten van een arts zou kunnen leiden tot enige overtreding van de
plichtenleer. (Artt. 6, 2°, en 13, eerste lid, Artsenwet.)
25 mei 2001
1007
2. - Tuchtzaken- Orde der Geneesheren - Raad van beroep - Tuchtvordering
- Sluiting van het debat - Navolgend stuk - Raadsman - Gevolg.
Geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep van de Orde der Geneesheren beslist geen acht te slaan op een
schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het debat is
toegekomen. (Artikel 6.1 E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
1265
21 juni 2001
3. - Orde der Geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Rechten van de mens Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6.1 - Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel 14.1.
De beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren dat een arts
voor de raad moet verschijnen op grond dat de beraadslaging over het rapport van de
verslaggever heeft geleid tot het besluit dat een tegensprekelijk debat over de zaak
aangewezen is voldoet aan de wettelijke motiveringsvereiste. (Art. 24 K.B. 6 feb.
1970.)
20 december 2001
2252
4. - Orde der Geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Devolutieve kracht Evocatierecht - Gerechtelijk Wetboek - 1bepasselijkheid.
De regelen van het Ger.W. dat de partij het bewijs moet leveren van de feiten die
zij aanvoert en dat de rechter niettemin aan iedere gedingvoerende partij kan
bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit over te leggen zijn eigen aan de burgerlijke
rechtspleging; zij kunnen niet in tuchtzaken worden toegepast. (Artt. 870 en 871
Ger.W.)
2252
20 december 2001
5. - Orde der Geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Devolutieve kracht Terugverwijzen - Provinciale Raad - Mogelijkheid.
Uit de bepaling dat de controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige
controle, onverminderd de bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast
wordt met het vaststellen van tekortkomingen volgt niet dat tuchtrechtelijke
sancties slechts kunnen worden opgelegd nadat die tekortkomingen door die controlecommissie werden vastgesteld. (Artt. 73, tweede, derde en vier lid, en 142 § 1,
Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2252
6. - Orde der Geneesheren - Provinciale Raad - Tucht - Beslissing tot
vervolging- Beslissing tot oproeping - Telastlegging- Omschrijving- Voorwaarden.
Noch de artt. 20, 21 en 25 Arts enwet en 24 K.B. 6 februari 1970, noch het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vereisen dat de beslissing van de
provinciale raad van de Orde der Geneesheren tot tuchtrechtelijke vervolging van
een arts· of zijn oproeping om voor de raad te verschijnen een concrete inhoudelijke
precisering van de erin omschreven telastleggingen bevatten. (Artt. 20, 21 en 25
Artsenwet en 24 K.B. 6 feb. 1970 en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
20 december 2001
2257
7. - Orde der Geneesheren - Provinciale Raad - Beslissing te verschijnenMotivering.
De beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren dat een arts
voor de raad moet verschijnen op grond dat de beraadslaging over het rapport van de
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-43verslaggever heeft geleid tot het besluit dat een tegensprekelijk debat over de zaak
aangewezen is voldoet aan de wettelijke motiveringsvereiste. (Art. 24 K.B. 6 feb.
1970.)
20 december 2001
2257
8. - Orde der Geneesheren- Tuchtorganen- Tekortkomingen- VaststellingControlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige controle - Sancties Voorwaarden.
Uit de bepaling dat de controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige
controle, onverminderd de bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast
wordt met het vaststellen van tekortkomingen volgt niet dat tuchtrechtelijke
sancties slechts kunnen worden opgelegd nadat die tekortkomingen door die controlecommissie werden vastgesteld. (Artt. 73, tweede, derde en vier lid, en 142 § 1,
Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2257
9. - Orde der Geneesheren- Provinciale Raad- Optreden- Klacht- Derde Begrip.
De bepaling dat de provinciale raad van de Orde der Geneesheren optreedt onder
meer op klacht van een derde, beperkt het begrip derde niet. (Art. 20, § 1, Artsenwet.)
20 december 2001
2257

AUTEURSRECHT
1. - Parodie - Wettelijke bescherming- Voorwaarde- Art. 1 Auteurswet 1886.
Art. 1 Auteurswet 1886 verbiedt niet, binnen de perken die nodig zijn om het
beoogde effect te bereiken en met inachtneming van de wetten van het genre, de niet
geoorloofde reproductie van een werk van letterkunde of van kunst met de bedoeling
het te parodieren. (Art. 1 Auteurswet 1886.)
619
5 april 2001
2. - Vennootschap voor beheer van de rechten - Vordering tot betaling van de
rechten - Opdracht aan een lasthebber.
Nu een vennootschap voor het beheer van de in de wet van 30 juni 1994 erkende
rechten, krachtens de wet, gerechtigd is de rechten van de bij haar aangesloten
rechthebbenden te innen en, bij gebreke aan betaling, in rechte betaling van deze
rechten te vorderen, heeft zij aldus hoedanigheid en belang in de zin van de artt. 17
en 18 Ger.W. om een rechtsvordering in te stellen, strekkende tot betaling van de door
vermelde wet erkende rechten : de omstandigheid dat zij een lasthebber opdracht
heeft gegeven om deze rechten te innen, doet hieraan geen afbreuk. (Art. 73
Auteurswet, en artt. 17 en 18 Ger.W.)
726
26 april 2001
3. - Bescherming van databanken - Draagwijdte.
Uit het bepaalde in artikel20bis, eerste en tweede lid, van de Auteurswet volgt dat
de vorm, de structuur, de schikking of nag de voorstellingswijze van een databank
kunnen worden beschermd door het auteursrecht. Deze bescherming betreft niet de
inhoud van de databank, zijnde de data zelf, met name de werken, gegevens of
elementen welke het voorwerp kunnen zijn van een eigen bescherming. (Art. 20bis,
eerste en tweede lid, Auteurswet.)
11 mei 2001
872
4. - Inbreuk op het auteursrecht - Bevoegdheid van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg - Omvang.
Krachtens artikel87, § 1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het
bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en beveelt
hij dat daaraan een einde wordt gemaakt. Door de terugname te bevelen van de
inbreukmakende voorwerpen die reeds gedistribueerd zijn, overschrijdt de voorzitter
de grenzen van zijn bevoegdheden terzake niet nu hij aldus concreet oordeelt hoe een
einde moet worden gesteld aan de verboden gedraging. (Art. 87, § 1, Auteurswet
1994.)
2097
6 december 2001
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B
BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
1. - Misdrijf van bedrieglijk onvermogen - Schade voortvloeiend uit uitvoerbare
titel die bestond voor het misdrijf- Andere beklaagden - Daden van deelnemingOorzakelijk verband tussen schade en daden van deelneming.
De omstandigheid dat de schade voortvloeit uit een uitvoerbare titel die ten
aanzien van een van de daders reeds voor het misdrijf van bedrieglijk onvermogen
bestond, neemt het oorzakelijk verband tussen die schade en de daden van deelneming van andere beklaagden aan ditzelfde misdrijfniet weg. (Artt. 1382 en 1383 B.W.
en 490bis Sw.)
339
20 februari 2001

BE LASTING
1. - 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 de formule N1, de
meetgegevens van de maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking worden
genom en; - 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. (Art. 35quinquies, § 1, wet 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen waterverontreiniging.)
20 april 2001
653
2. - Geldboeten -Inning van de fiscale rechten - Bijzondere wetten - Uitsluiting van uitstel.
De schrapping van een algemene bepaling, die verbiedt uitstel te verlenen voor de
veroordeling tot geldboeten, opgelegd om de inning van fiscale rechten te verzekeren,
kan niet beletten dat bijzondere wetten voorschrijven dat uitstel in de door hen
bepaalde gevallen voor de door hen bepaalde straffen uitgesloten wordt. (Art. 106 wet
4 aug. 1986.)
1545
26 september 2001

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE)
1. - Verkeersbelasting op motorrijtuigen - Vrijstellingen - Gebrekkigen
Voertuig- Begrip.
De beslissing van het hof van beroep dat het gebruik van een autovoertuig dat
eigendom is van een gebrekkige niet verenigbaar is met de wettelijke bepalingen
volgens welke de autovoertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt worden
door gebrekkigen, vrijgesteld zijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen,
aangezien die vrijstelling vereist dat genoemd voertuig enkel wordt gebruikt voor
persoonlijke verplaatsingen van die gebrekkige, is naar recht verantwoordt wanneer
het hof vaststelt dat die gebrekkige erkent de persoon die het gebruik van de auto
heeft, op zijn eentje het vrijgestelde voertuig gebruikt om op verzoek van de
gebrekkige boodschappen te doen. (Art. 5, § 1, eerste lid, 3°, W.I.G.B.)
21 juni 2001
1251
2. - Verkeersbelastingen op motorrijtuigen - Opleggers - Belastingplichtige Voorwaarden - Toepassing.
De voorwaarden die bepalen wie onderworpen is aan verkeersbelasting op de
personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen, motorfietsen, zoals die
voertuigen zijn omschreven in de reglementering betreffende de inschrijving van
motorvoertuigen, zijn niet van toepassing op opleggers. (Artt. 6 en 36bis WI. G.B.)
1949
16 november 2001
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BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
1. - Verlaagd tarief van 6 % - Voorwaarden.
De belasting over de toegevoegde waarde wordt geheven tegen het tarief van 6 [
]voor werk in onroerende staat met betrekking tot prive-woningen voor zover de door
de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, op basis van
een duidelijk en nauwkeurig attest van de afnemer, melding maken van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen : wamieer de afnemer
derhalve niet kenbaar maakt dat hij kan genieten van het verlaagd tarief, wordt bij
de facturatie het normaal BTW-tarieftoegepast. (Art. 1, 1°, Tabel A, rubriek XXXI, §
1, 4°, K.B. nr. 20 van 20 juli 1970.)
26januari2001
174
2. - Straf- Andere straffen - Beroepsverbod - Belastingadviseur - Toepassing.
Het bij- artikel 455, § 1, 1 o, W.I.B. 1992 bepaalde beroepsverbod wordt uitgesproken
ten laste van de fysieke persoon die het beroep van belastingadviseur uitoefent ofwel
voor eigen rekening, ofwel als hoofd, lid of bediende van enigerlei vennootschap,
vereniging, groepering of onderneming. (Art. 445, § 1, 1°, W.I.B. 1992.)
24 april 2001
681
3. - Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken - Moreel bestanddeel Begrip.
Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken inzake belasting over de toegevoegde waarde is vereist dat de dader met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden de bepalingen van het toepasselijke Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt. (Artt.
73 en 73bis W.B.T.W.)
24 april 2001
683
4. - Tarief- Voertuig voor personenvervoer langs de weg - Lichte vrachtwagen
uitsluitend bestemd voor goederenvervoer - Niet-onomkeerbare ombouw.
Over een voertuig bestemd voor personenvervoer langs de weg dat op het ogenblik
van de verkoop op niet-onomkeerbare wijze werd omgebouwd tot een voertuig dat
voor goederenvervoer kan dienen, wordt de B.T.W. geheven tegen het tarief van 25
pet. (Art. 1, eerste lid, 3°, K.B. nr. 20 van 20 juli 1970, en tabel C van de bijlage bij
dit K.B., zoals van toepassing in 1985.)
15 november 2001
1935

BENELUX
ALGEMEEN
VERDRAGSBEPALINGEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Fabriehs- en handelsmerken- Benelux-Merkenwet- Overeenstemming - Begrip.
De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht slechts verzetten tegen
het gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken voor de waren waarvoor
het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatiegevaar met het
oudere merk. (Art. 13, A, Benelux-Merkenwet.)
5 april 2001
619

VERDRAGSBEPALINGEN
2. - Verdragsbepalingen - Overeenkomst inzake waren- en dienstmerken Benelux Merkenwet, artikel13A (oud)- Overeenstemming- Gevaar voor associatie
-In aanmerhing te nemen publiek - Begrip.
Van overeenstemming tussen een merk en een teken is sprake wanneer, mede
gezien de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van

-46het merk en het teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief,
visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken is geconfronteerd, associaties tussen
het teken en het merk worden gewekt; van gevaar voor associatie is sprake zo dit
gevaar aanwezig kan worden geacht bij de gemiddeld ge'informeerde, omzichtige en
oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten; het criterium
betekenisvol deel van het publiek wijkt daarvan niet af. (Art. 13, A, 1, BeneluxMerkenwet.)
9 februari 2001
252
3. - Verdragsbepalingen - Overeenkomst inzake waren- en dienstmerken Benelux-Merkenwet, artikel 13, A, aanhef en 1 - Overeenstemming - Associatie Gevaar voor verwarring - Begrip.
Op grond van art. 13, A, aanhef en onder 1, Benelux-Merkenwet, kan de
merkhouder zich slechts verzetten tegen het gebruik van een met zijn merk
overeenstemmend teken indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan;
gevaar voor verwarring kan niet reeds aanwezig worden geacht indien het publiek
twee merken wegens hun overeenstemmende inhoud zou kunnen associeren
9 februari 2001
252

BEROEPSGEHEIM
1. - Geneesheer - Onbekwaamverklaring - Doktersattest - Testament Nietigverklaring - Ongezondheid van geest - Overlegging van het attest.
De artikelen 458 van het Strafwetboek en 1240, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek verhinderen niet dat een doktersattest, regelmatig afgeleverd met het oog
op het instellen van een vordering tot onbekwaamverklaring van de testateur, wordt
overgelegd in een latere procedure tot nietigverklaring van het testament van deze
testateur. (Artt. 458 Sw. en 1240, derde lid, Ger.W.)
19 januari 2001
135
2. - Geneesheer - Draagwijdte - Doel - Gevolg geesteszieke - Testateur.
Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut; het heeft tot doel de patient te
beschermen, zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend
uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen en
dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden. (Artt. 458 Sw. en 901 B.W.)
19 januari 2001
135
3. - Gerechtsdeskundige - Strafzaken - Draagwijdte.
In strafzaken is de gerechtsdeskundige niet gehouden tot beroepsgeheim t.a.v. de
overheid die hem opgevorderd heeft.
31 januari 2001
195
4. - Rijkswacht - Commissie tot regeling van betrekkingen tussen overheid en
vakbonden - Briefwisseling en stukken - Omvang van het beroepsgeheim.
De leden van de commissie ingesteld door de wet van 11 juli 1978 en de personen
die hen eventueel terzijde staan zijn tot beroepsgeheim verplicht om trent de inhoud
van de zowel door de syndicale organisaties als door de rijkswachtoverheden
verstrekte inlichtingen vermeld in art. 11, § 1, derde en vierde lid van voornoemde
wet; dat beroepsgeheim omvat niet gelijk welke briefWisseling en stukken. (Art. 11,
§ 1, derde, vierde en vijfde lid, wet 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps.)
19juni2001
1227

BEROEPSVERENIGINGEN
1. - Organisatie - Rechter - Ambtstermijn - Einde - Gerechtelijk Wetboek Toepasselijkheid.
De bijzondere bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek die verhinderen dat een
rechter na zijn ambtstermijn nog verder zijn ambt zou vervullen gaan niet op voor
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-47personen die, ook al zijn ze magistraat of ere-magistraat, buiten de rechterlijke
macht optreden in het kader van de organisatie van een beroep.
2103
6 december 2001

BEROEPSZIEKTE
1. - Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Werking in de tijd- Terugwerkende
kracht - Verjaring - Termijn - Aanuang - Nieuwe wet - Toepassingsgebied Vergoedingen - Vordering tot betaling- Reeds verkregen uerjaring - Ondubbelzinnige tegenouergestelde wil van de wetgeuer.
De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren
na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve
rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in
de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan v66r 1 augustus 1997 en waarover de
rechter geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de
terugwerkende kracht die de wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het arbeidsongeval of de
beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen
was met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat. (Artt. 7,
8 en 10 wet 20 mei 1997; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
1208
18 juni 2001

BERUSTING
I. - Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting - Rechterlijke beslissing Betekening - Zander voorbehoud - Gevolg.
Geen stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan worden afgeleid uit
de omstandigheid dat de betekening ervan zonder voorbehoud is gedaan. (Art. 1044
en 1045 Ger.W.)
2244
20 december 2001
2. - Burgerlijke zaken - Stilzwijgende berusting - Rechterlijke beslissing Betekening- Interesten - Kapitalisatie - Aanmaning - Gevolg.
Geen stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan worden afgeleid uit
de omstandigheid dat de betekening ervan met het oog op de toepassing van artikel
1154 B.W. is gedaan. (Art. 1044 en 1045 Ger.W. en 1154 B.W.)
2244
20 december 2001

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

Bevoegdheid
HOGE COMMISSIE
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING

INTERNERING
1. - Interne ring- Invrijheidstelling- Verzoek- Afwijzing- Hernieuwing van
aanuraag - Voorwaarden.
De gei:nterneerde of zijn advocaat kan een door de Commissie tot Bescherming van
de Maatschappij afgewezen verzoek tot invrijheidstelling onvoorwaardelijk hernieuwen na het verstrijken van een termijn van zes maanden met ingang van de
definitieve afwijzing. (Art. 18 Wet Bescherming Maatschappij.)
1367
14 augustus 2001

-482. - lnternering - Terbeschikhingstelling van de regering - Beslissing van de
minister van Justitie- Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 6.3.c --Recht op
verdediging - Toepasselijhheid.
Altikel 6.3.c E.V.R.M., dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging
we gens een strafbaar feit, is niet toepasselijk in het geval de minister van Justitie de
internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de Regering was
gesteld. (Artt. 6.3.c E.V.R.M.; 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
4 september 2001
1389
3. - lnternering - Beslissing tot interne ring- Misdaad, wanbedrijf en overtreding - Voorwaarden.
Art. 7 Wet Beschenning Maatschappij, dat m.n. bepaalt dat de vonnisgerechten de
internering van de beklaagde kunnen bevelen wanneer hij een feit, misdaad of
wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich in een van de in artikel 1 van die wet
bepaalde staten bevindt, verbiedt de internering van de beklaagde voor een feit,
misdaad ofwanbedrijf genoemd, niet, wanneer de rechter vaststelt dat de vervolgde
persoon daarenboven een als overtreding gekwalificeerd feit heeft gepleegd. (Altt. 1
en 7 Wet Bescherming Maatschappij.)
31 oktober 2001
1823

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
BEVOEGDHEID

4. - Commissie tot bescherming van de maatschappij- Bevoegdheid - Vi!rzoek
tot invrijheidstelling - Hernieuwing - Criteria.
De Commissie tot Bescherming van de Maatschappij waarvan de beslissing tot
afWijzing van een verzoek tot invrijheidstelling van de ge'interneerde wordt bevestigd
door de Hoge Commissie, kan het indienen van een nieuw verzoek niet afhankelijk
stellen van bijkomende voorwaarden die de wet niet stelt. (Art. 18, eerste lid, Wet tot
Bescherming Maatschappij.)
14 augustus 2001
1367

HOGE COMMISSIE
5. - Hoge Commissie - Cassatieberoep tegen beslissing Hoge Commissie tot
Bescherming van de Maatschappij- Verhlaring op secretariaat.
De verklaring van beroep in cassatie tegen een beslissing van de Hoge Commissie
tot Bescherming van de Maatschappij moet worden gedaan op het secretariaat van
die instantie en niet op het secretariaat van een Commissie tot bescherming van de
Maatschappij. (Artt. 417 Sv. en 31 Wet Bescherming Maatschappij.)
8 mei 2001
824
6. - Hoge Commissie - InternationaalVerdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14, derde lid, b - Toepassing.
Art. 14, derde lid, b, I.V.B.P.R. is niet van toepassing op de beslissingen van de
Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij. (Art. 14, derde lid, b,
I.V.B.P.R.; art. 19bis wet 1 juli 1964 Wet Bescherming Maatschappij.)
27juni2001
1289
7. - Hoge Commissie- Gezag van gewijsde- Begrip.
Het mid del is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen een beslissing van de
Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, en het voordeel van het
rechterlijk gewijsde aanvoert op grond van beslissingen van die commissie, waarin
geen uitspraak kon zijn gedaan over datzelfde verzoek tot invrijheidstelling, aangezien zij gewezen zijn v66r het laatste verzoek waarover de bestreden beslissing
uitspraak heeft gedaan. (Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij.)
27juni2001
1289
8. - Hoge Commissie - Cassatieberoep - Begrip - Brief ontvangen op de griffie
van het Hof van Cassatie.
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-49De brief die de ge1nterneerde a an de griffie van het Hof richt, en op grond waarvan
hij een cassatieberoep instelt tegen de beslissing van de Hoge Commissie tot
Beschermingvan de Maatschappij, die zijn invrijheidstelling geweigerd heeft, is geen
cassatieberoep.
27 juni 2001
1289

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
9. - Terbeschikkingstelling van de regering - Intemering - Beslissing van de
minister van Justitie - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6.3.c - Recht op
verdediging - Toepasselijkheid.

Artikel 6.3.c E.V.R.M., dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging
wegens een strafbaar feit, is niet toepasselijk in het geval de minister van Justitie de
internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de Regering was
gesteld. (Artt. 6.3.c E.V.R.M.; 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
4 september 2001
1389

BESLAG
ALGEMEEN
BEWAREND BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Derdenbeslag- Derde-beslagene- Verzuim verklaring te doen
- Verklaring tot schuldenaar - Schade van de beslaglegge1:
De verklaring tot schuldenaar die kan worden uitgesproken ten laste van de
derde-beslagene die verzuimd heeft de in de artt. 1456 en 1542 Ger.W. opgelegde
verplichting nate komen, strekt niet tot vergoeding van de schade die de beslagleggende
schuldeiser lijdt ten gevolge van dat verzuim.
4 oktober 2001
1640
2. - Algemeen - Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - Huiszoeking Materiele onmogelijkheid om de stukken onmiddellijk ter plaatse grondig te onderzoeken - Stukken die vaband kunnen hebben met de misdrijven waarvan de
onderzoeksrechter is geadieerd - Inbeslagname met het oog op een later onderzoek
van de stukhen - Rechtsgeldigheid.
De officier van gerechtelijke politie, die gelast is met de uitvoering van een door een
onderzoeksrechter afgeleverd bevel tot huiszoeking, blijft binnen de perken van dit
mandaat en gaat rechtsgeldig tot inbeslagname over, wanneer hij omwille van de
materiele onmogelijkheid om ze onmiddellijk ter plaatse grondig te onderzoeken,
stukken in beslag neemt die op het eerste gezicht een verband kunnen hebben met de
misdrijven waarvan de onderzoeksrechter is geadieerd, ten einde ze op een later
tijdstip nader te kunnen onderzoeken.
20 november 2001
1968

BEWAREND BESLAG
3. - Bewarend beslag - Omzetting in uitvoerend beslag het beslag - Betwisting - Begrip.

Regelmatigheid van

Een betwisting over de geldigheid van het kantonnement met het oog op de
opheffing van het beslag is geen betwisting over de regelmatigheid van het beslag in
de zin van art. 1491, derde lid, Ger.W.
13 december 2001
2182
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GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
4. - Gedwongen tenuitvoerlegging - Handelsvennootschap - Vereffening R.S.Z. - Algemeen voorrecht op roerende goederen- Beslag- Hinderpaal.
De invereffeningstelling van een handelsvennootschap impliceert niet dat een
schuldeiser, die een algemeen voorrecht heeft, geen individueel middel van tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar mag hanteren. (Art. 19, 4°ter,
Hypotheekwet.)
14
4 januari 2001
5. - Gedwongen tenuitvoerlegging- Veroordeling tot het betalen van een geldsom
- Dading- Afstand van het recht tot tenuitvoerlegging- Ontbinding van de dading
- Gevolg.
Als een vonnis een schuldenaar veroordeelt tot betaling van een geldsom en de
schuldeiser nadien in een dading met de schuldenaar afstand doet van het recht tot
tenuitvoerlegging van die veroordeling, kan de schuldeiser, vanaf de datum met
ingang waarvan de dading gerechtelijk werd ontbonden, het veroordelend vonnis
opnieuw voor het geheel uitvoeren. (Art. 1494 Ger.W.)
744
27 april 2001
6. - Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed Verkoopvoorwaarden - Notaris - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering Be lang.
De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser, een notaris
die de verkoopvoorwaarden heeft opgemakt in het raam van een veiling op een
uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft om in de zaak tussen te
komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is
ingesteld, dat diens aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn
mening over het geschil heeft geuit in het proces-verbaal waarin die tegenspraak
wordt vastgesteld. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
9 november 2001
1898
7. - Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer
van notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang.
Art. 2., go, van het besluit van 2 nivose van het jaar XII, dat herzien is bij K.B. van
18 maart 1987 betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van
notarissen, luidens hetwelk de kamer van notarissen tot taak heeft de gezamenlijke
notarissen van het arrondissement te vertegenwoordigen met betrekking tot hun
gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het vereiste belang
om tussen te komen in een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een
beding in verkoopvoorwaarden waarvan zij de invoeging in de akten wil veralgemenen. (Art. 17 en 18 Ger.W.)
9 november 2001
1898

ALLERLEI
8. - Allerlei - Strafzaken - Onderzoek - Vormvereisten - Nietigheid.
De bij art. 35 Sv. voorgeschreven vormvereisten zijn noch substantieel noch op
straffe van nietigheid voorgeschreven. (Art. 35 Sv.)
243
7 februari 2001

9. - Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling- Grondslag van de zakelijke zekerheden - Opschorting van het gevolg van
die zekerheden - Draagwijdte.
Wanneer er geen minnelijke aanzuiveringsregeling wordt getroffen, kan de beslagrechter, overeenkomstig art. 1675/12, § 1, Ger.W., met inachtneming van de gelijkheid tussen de schuldeisers, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen die
met name uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom,
interesten en kosten kan bevatten, alsook de opschorting, voor de duur van de
aanzuiveringsregeling, van de gevolgen van de zakelijke zekerheden, zonder dat die
maatregel de grondslag ervan in het gedrang kan brengen; dat voorbehoud strekt
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-51enkel ertoe het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers onaangeroerd te laten.
(Artt. 7 en 8 Hypotheekwet; art. 1675, § 1, Ger.W.)
31 mei 2001
1051
10. - Allerlei - Collectieve schuldenregeling- Beslagrechter- Aanzuiueringsregeling - Euenredige uerdeling van de beschikbare inkomsten - Beuoorrechte
schulduorderingen - Geuolgen.
De beslagrechter mag, wanneer een voorrecht aanwezig is, zoals een algemeen
voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van allerlei aard van de
schuldenaar, een aanzuiveringsregeling opleggen die voorziet in de evenredige
verdeling van de beschikbare inkomsten van die schuldenaar, aangezien het erop
aankomt de betaling van de schulden te verzekeren zonder dat het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers te gelde wordt gemaakt. (Artt. 1675/11 en 1675/12
Ger.W.)
31 mei 2001
1051
11. - Allerlei- Gerechtelijke aanzuiveringsregeling- Kwijtschelding van schulden - Saldo nog verschuldigd na uitwinning - Wijze van aanzuivering.
De gerechtelijke aanzuiveringsregeling waarin art. 1675, 13, § 1, tweede gedachtestreep, van het Ger.W. voorziet voor het saldo nog verschuldigd na de tegeldemaking
van de voor beslag vatbare goederen, betreft een pondspondsgewijze aanzuivering op
voet van gelijkheid tussen alle schuldeisers waarbij geen rekening wordt gehouden
met de wettige redenen van voorrang, waarvan een schuldeiser met een algemeen
voorrecht geniet. (Art. 1675, 13, § 1, tweede gedachtestreep, Ger.W.)
22 juni 2001
1267
12. - Allerlei- Collectieue schuldenregeling- Beslagrechter- Toelaatbaarheid
van de uordering - Geuolgen.
De beschikking van toelaatbaarheid van een vordering tot collectieve schuldenregeling heeft de onbeschikbaarheid van het vermogen van de schuldenaar tot gevolg
zodat een boedel ontstaat waartoe alle goederen van de schuldenaar op het ogenblik
van de beschikking behoren, alsook de goederen die hij tijdens de uitvoering van de
collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt; zij houdt voor de schuldenaar daarenboven het verbod in om enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te
buiten gaat. (Art. 1675/7, § 1 en 3, Ger.W.).
19 oktober 2001
1734
13. - Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Uitvoering van
de aanzuiveringsregeling - Belastingaanslag ingekohierd tijdens de uitvoering van
de regeling - Daad die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat - Beoordeling
door de rechter.
De rechter beoordeelt in feite of de aanzuivering van de gedeelten die de
bedrijfsvoorheffingen overschrijden, van de aanslagen in de personenbelasting en in
de aanvullende gemeentebelasting die tijdens de uitvoering van de aanzuiveringsregeling zullen worden ingekohierd, al dan niet deel uitmaakt van het normaal
vermogensbeheer. (Art. 1675/7, § 3, Ger.W.).
19 oktober 2001
1734
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BESTAANSMINIMUM

j

1. - Toekenning - Behoud - Voorwaarden - Betrokkene - Bereidheid tot
tewerkstelling- Bewijs- Vrijstelling- Billijkheidsredenen- Begrip- Art. 6, § 1,
Bestaansminimumwet.
Voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum moet de betrokkene
blijk hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondheidsofbillijkheidsredenen onmogelijk is; teneinde die vrijstelling om billijkheidsredenen
te kunnen genieten, moet de betrokkene bewijzen dat de bijstand van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn nodig is om hem in staat te stellen een leven
te leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt. (Art. 6, § 1, wet 7 aug.
1974; art. 1 O.C.M.W.-wet.)
26 februari 2001
361

j

j
j
j
j
j

1
1

-522. - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn- Terugvordering- Indeplaatsstelling - Grenzen.
Wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die
hij bezat tijdens de periode waarvoor hem een bestaansminimum werd uitbetaald,
treedt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van rechtswege en tot
beloop van het bedoelde bedrag in de rechten die de begunstigde op die inkomsten
kan doen gelden, tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij de berekening
van het uitbetaalde bestaansminimum in aanmerking hadden moeten worden
genomen indien de betrokkene er op dat ogenblik reeds over zou hebben beschikt.
(Art. 12 wet 7 aug. 1974.)
910
16 mei 2001
3. - Toekenning - Behoud - Voorwaarden - Samenwonende echtgenoten Bereidheid tot tewerkstelling - Bewijs - Vrijstelling - Gezondheidsredenen Billijkheidsredenen - Toepassingsgebied.
Voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum moet ieder van de
samenwonende echtgenoten blijk hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling
tenzij dit om gezondheids- ofbillijkheidsredenen onmogelijk is; die regel geldt zelfs in
het geval dat die ecbtgenoten samenwonen met een kind. (Art. 6, § 1, eerste lid, 1, wet
7 aug. 1974.)
2S mei 2001
1013
4. - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor)- Betwisting- Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Toezicht - Omvang.
Mits eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door
de partijen is bepaald, wordt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn valt met betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het
bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve saneties, aan de controle van de arbeidsrechtbank onderworpen; het komt dan aan de
rechter toe de aangevocbten beslissing op baar wettigbeid te toetsen, wat hem
toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over bet recbt
op bet bestaansminimum; slecbts wanneer een wetsbepaling aan bet openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent omtrent een te nemen beslissing, mag de rechter het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen en
mag hij niet in zijn plaats treden. (Art. 580, sa, c, Ger.W.)
18 juni 2001
1202
5. - Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor)- Onderhoudsgeld- Verwijzing van eiser naar de personen die hem onderhoudsgeld verschuldigd zijn Betwisting - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Toezicht - Omuang.
De arbeidsrechtbank oefent een toezicht van volle rechtsmacht uit op de beslissing
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij aan de betrokkene
die het bestaanminimum vraagt de verplichting wordt opgelegd zijn rechten te doen
gelden op de personen die in de wet worden genoemd en hem onderhoudsgeld
verschuldigd zijn. (Art. 580, so, c, Ger.W.; art. 6, § 1, tweede lid, wet 7 aug. 1974.)
1S juni 2001
1202
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BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
EXPLOOT

1

GERECHTSBRIEF
IN HET BUITENLAND

1

ALLERLEI

EXPLOOT

1

1. - Exploot - Strafzaken - Beklaagde niet aanwezig op zijn woonplaats Afgifte van een afschrift van het exploot op het politiecommissariaat- Voorwaarden.

1

I

--53Wanneer een exploot niet aan de beklaagde zelf kon worden betekend en een
afschrift ervan aan het politiecommissariaat is afgegeven, schrijft geen enkele
wetsbepaling voor dat dit afschrift aan de commissaris zelf moet worden overhandigd. (Art. 37 Ger.W.)
14 februari 2001
277
2. - Exploot - Strafzahen - Behlaagde niet aanwezig op zijn woonplaats Afgifte van een afschrift van het exploot op het politiecommissariaat- Wet betreffende
de openbaarheid van bestuur - Toepassing.
De wet 11 juli 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is niet van toepassing
op het afschrift van het deurwaardersexploot waannee een rechterlijke beslissing
betekend moet worden. (Art. 37 Ger.W.; art. 2, 4°, wet 11 april 1994.)
14 februari 2001
277
3. - Exploot- Strafzahen - Voorziening in cassatie van de burgerlijhe partijBete!?ening in het buitenland- Wijze van bete!?enen.
De betekening van de voorziening in cassatie in strafzaken door de burgerlijke
partij aan de verweerder die in het buitenland verblijft, kan niet gebeuren overeenkomstig het Verdrag van 15 nov. 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het
buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en
in handelszaken; zij client overeenkomstig art. 40 Ger.W. te gebeuren. (Art. 40
Ger.W.)
27 maart 2001
490
4. - Exploot - Strafzaken - Onmogelijhheid van betelwning aan de persoon Afgifte van afschrift op het politiecommissariaat- Vermelding van deze afgifte op het
exploot - Draagwijdte - Gevolg.
De vermelding op het betekeningsexploot dat het afschrift van de betekeningsakte
door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder op het politiecommissariaat van de
plaats van betekening werd afgegeven, houdt in dat de gerechtsdeurwaarder in de
woonplaats van de geadresseerde onder gesloten omslag een bericht heeft achtergelaten, waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en
waarin de plaats wordt opgegeven waar hij het kan afhalen; de geadresseerde had
aldus de mogelijkheid om het afschrift van de betekenisakte waar het werd
afgegeven af te halen en de betekening is regelmatig geschied, zodat het feit dat hij
er geen kennis heeft van genomen geen overmacht oplevert. (Artt. 35 en 37, § 1,
Ger.W.)
24 april 2001
718

GERECHTSBRIEF
5. - Gerechtsbrief- Burgerli}l<e zaken - Vonnis geacht op tegenspraah te zijn
gewezen - Mededeling - Gerechtsbrief- Woonplaa.ts van geadresseerde - Wijziging - Hof van beroep niet op de hoogte - Gevolg.
De door de grifl:ier gedane mededeling op het enige adres van de partij dat in het
dossier van de rechtspleging wordt vermeld maar waar zij niet meer woonde, is
regelmatig wanneer uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan niet blijkt
dat het hofvan beroep van die woonplaatswijziging op de hoogte was gebracht. (Art.
751 Ger.W.)
21 juni 2001
1248

IN RET BUITENLAND
6. - In het buitenland - Strafza!?en - Gerechtelijhe en buitengerechtelij!?e
stu!?hen in Belgie opgemaakt uitsluitend met betreh!?ing tot de burgerlijhe rechtsvordering- Stu!?hen bestemd voor personen die op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven - Wijze van toezending - Tijdstip.
De betekening, bestemd voor de personen die in Duitsland verblijven, wordt door
de procureurs-generaal of door de procureurs des Konings rechtstreeks gezonden aan
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (Landgericht of Amtsgericht) in het
rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk is bestemd, zich bevindt; de
betekening gebeurt pas op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of
Amtsgericht het aan de geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt. (Art. 40,

1
1

-54eerste lid, Ger.W., en art. 1, 1°, Overeenkomst 25 april 1959 tussen de Belgische
regering en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland ten einde de toepassing te
vergemakkelijken van art. 6 van het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, te Den Haag op 1 maart 1954 ondertekend en goedgekeurd bij
de wet van 28 maart 1958.)
20 maart 2001
451
7. - In het buitenland- Strafzahen- Verstekbeslissing- Betekening bij ter post
aangetehende brief- Betehening aan de persoon.
De gerechtsdeurwaarder die, in strafzaken, hen die in Belgie geen gekende
woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben, het afschrift van de te
betekenen akte bij een ter post aangetekend schrijven stuurt aan hun woonplaats of
aan hun verblijfplaats in het buitenland, betekent aldus niet aan de persoon. (Artt.
33 en 40 Ger.W.)
16 mei 2001
913
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ALLERLEI
8. - Allerlei - Strafzahen - Onmogelijkheid van betekening aan de persoon Afgifte van afschrift op het politiecommissariaat- Achterlating van een bericht onder
gesloten omslag in de woonplaats van de geadresseerde - Regelmatige betekening Geen of laattijdige kennisname door de geadresseerde - Overmacht - Toepassing.
De vermelding op het betekeningsexploot dat het afschrift van de betekeningsakte
door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder op het politiecommissariaat van de
plaats van betekening werd afgegeven, houdt in dat de gerechtsdeurwaarder in de
woonplaats van de geadresseerde onder gesloten omslag een bericht heeft achtergelaten, waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en
waarin de plaats wordt opgegeven waar hij het kan afhalen; de geadresseerde had
aldus de mogelijkheid om het afschrift van de betekenisakte waar het werd
afgegeven af te halen en de betekening is regelmatig geschied, zodat het feit dat hij
er geen kennis heeft van genomen geen overmacht oplevert. (Artt. 35 en 37, § 1,
Ger.W.)
24 april 2001
718

BETICHTING VAN VALSHEID
1. - Valsheidincident in strafzaken - Stuh door een van de partijen van valsheid
beticht- Aanmaning aan de andere partij om te verklaren of zij zich van het stuk wil
bedienen - Geen verhlaring van de andere partij - Gevolg.
Wanneer een voorgelegd stuk tijdens een onderzoek of een rechtspleging van
valsheid wordt beticht door een van de partijen, die de andere partij aangemaand
heeft te verklaren of zij zich van dat stuk wil bedienen, hoeft de rechter dat stuk niet
te verwerpen in geval van stilzwijgen van de partij die de aanmaning heeft gekregen,
wanneer hij vaststelt dat de eiser die het stuk van valsheid heeft beticht, geen enkele
reden heeft opgegeven die deze valsheid kan staven. (Artt. 458 en 459 Sv.)
2223
19 december 2001
2. - Valsheidincident in strafzaken - Toestemming om een stuk van valsheid te
betichten - Discretionaire bevoegdheid van de rechter - Rechten van de mens Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijk proces Miskenning - Begrip.
Art. 6.1 E.V.R.M. wordt niet geschonden door de rechter die de hem door de wet
toegekende discretionaire bevoegdheid uitoefent om, volgens de pertinentie van de
aangevoerde feiten, te oordelen of de betichting van valsheid moet worden aangenomen. (Art. 6.1. E.VR.M.; artt. 458 en 459 Sv.)
19 december 2001
2223
3. - Valsheidincident in strafzahen - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
In strafzaken moet de betichting van valsheid aileen worden aangenomen indien
de omstandigheden dit vereisen; die rechtspleging, die ertoe strekt het bewijs te
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-55weerleggen dat voortvloeit uit het voorleggen van een stuk in een strafrechtspleging,
is aileen noodzakelijk wanneer dat stuk bewijs oplevert zolang het niet van valsheid
wordt beticht.
19 december 2001
2223
4. - Valsheidincident in strafzaken- Valsheidincident voor het Hofvan cassatie
- Aanmaning aan het openbaar ministerie - Partijen - Begrip.
Noch de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie, noch de procureur-generaal
bij het hofvan beroep zijn partijen in het cassatiegeding; de artt. 458 en 459 Sv. zijn
niet van toepassing op een aanmaning die tijdens dat geding tot hen gericht wordt
(Artt. 458 en 459 Sv.)
19 december 2001
2223
5. :.__ Valsheidincident in strafzaken - Valsheid in het cassatiegeding- Voorwerp
dat geen verband houdt met de oplossing van de cassatieberoepen - Ontvankelijkheid.
Wanneer eiser in cassatie, tijdens het cassatiegeding, een stuk van valsheid
beticht, is die betichting niet ontvankelijk, indien het voorwerp van dat verzoekschrift geen verb and houdt met de oplossing van het cassatieberoep en deel uitmaakt
van een geschil dat het Hof, zelfs niet gedeeltelijk, aan het onderzoek van de
bodemrechters kan onttrekken. (Art. 458 Sv.)
19 december 2001
2223

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN

Bevoegdheid
Volstrekte bevoegdheid
Plaatselijke bevoegdheid
Geschil inzake bevoegdheid
Sociaal procesrecht (bijzondere regels)
STRAFZAKEN

Bevoegdheid
Geschil inzake bevoegdheid
Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)
BELASTINGZAKEN

Inkomstenbelastingen
INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

BURGERLIJKE ZAKEN
BEVOEGDHEID

Volstrekte bevoegdheid
1. - Burgerlijke zaken- Bevoegdheid- Volstrekte bevoegdheid- Beroepsopleiding - Arbeidsongeval.
De vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade,
gegrond op een verzekeringspolis naar gemeen recht, die door de R.V.A. wordt
gesloten ten einde aan de stagiairs in beroepsopleiding dezelfde voordelen te
waarborgen als die welke ingevolge de Arbeidsongevallenwet ten laste van de
verzekeraar worden gelegd, is geen geschil betreffende de overeenkomst voor
versnelde beroepsopleiding en evenmin een vordering tot vergoeding van de door een
arbeidsongeval veroorzaakte schade; de arbeidsrechtbank is niet bevoegd om ervan
kennis te nemen. (Artt. 578, 5°, en 579, 1o, Ger.W.; art. 17 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding.)
1847
5 november 2001
2. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele.
Persoonlijke) - Auteursrecht - Inbreuk op het auteursrecht - Bevoegdheid van de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Omvang.

-56Krachtens artikel87, § 1, van de wet van 30 juni 1gg4 betreffende het. auteursrecht
en de naburige rechten stelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg het
bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en beveelt
hij dat daaraan een einde wordt gemaakt. Door de terugname te bevelen van de
inbreukmakende voorwerpen die reeds gedistribueerd zijn, overschrijdt de voorzitter
de grenzen van zijn bevoegdheden terzake niet nu hij aldus concreet oordeelt hoe een
einde moet worden gesteld aan de verboden gedraging. (Art. 87, § 1, Auteurswet
1gg4,)
6 december 2001
2097
Plaatselijke bevoegdheid
3. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Zeevervoer
- Cognossement - Geen averijvordering.
De rechtbanken kunnen zich niet op grond van artikel g1 Zeewet plaatselijk
bevoegd verklaren om kennis te nemen van een vordering die vreemd is aan de
averijvordering (Impliciet.). (Art. 91 Zeewet.)
854
11 mei 2001
4. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Belgische
rechtbanken - Europees Executieverdrag- Artikel 5 - Verbintenis - Uitvoering Woonplaats.
De Belgische rechtbanken zijn niet bevoegd om te oordelen over een betalingsverbintenis van een schuldenaar die woonplaats heeft op het grondgebied van een
andere bij het Europees Executieverdrag aangesloten Staat, wanneer volgens het
toepasselijk Belgisch recht de plaats van uitvoering van die verbintenis die woonplaats is (lmpliciet.). (Artt. 1247, tweede lid, B.W., en 5, eerste lid, Executieverdrag
van 27 sept. 1g68.)
854
11 mei 2001
5. - Burgerlijke zaken - Bevoegdheid- Plaatselijke bevoegdheid- Beding van
keuze van een vreemd rechtscollege - Bedrieglijke toepassing van de wet -Element
van vreemdelingenschap - Veinzing - Geldigheid.
De rechter die beslist dat het beding van keuze van een vreemd rechtscollege gel dig
is en daarbij uitsluit dat het element van vreemdelingenschap, op grond waarvan dat
rechtscollege kan worden gekozen, geveinsd is, verantwoordt die beslissing naar
recht wanneer hij oordeelt dat de maatschappelijke en exploitatiezetel, de algemene,
commerciele en financiele directie van de partij die door de keuze van dat rechtscollege begunstigd wordt, zich in het land van dat aangewezen rechtscollege bevinden
waar de, in Belgie gedistribueerde, producten gefabrikeerd worden. (Art. 17 Verdrag
tussen de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te
Brussel op 27 sept. 1967 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelzaken.)
21 juni 2001
1243
6. - Burgerlijke zalwn - Bevoegdheid- Plaatselijke bevoegdheid - Internationale bevoegdheid - Rechtsmachtclausule ten voordele van de rechtbanhen van een
vreemde Staat- Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt - Vordering tot tussenkomst - Exceptie van onbevoegdheid van de
Belgische rechtbank - Gevolg.
Behoudens in het geval van een exclusieve internationale bevoegdheid, belet art.
635, go, Ger.W. niet dat, op de exceptie van onbevoegdheid, die regelmatig door de tot
tussenkomst opgeroepen partij is voorgedragen, een door die partij en de eiser tot
tussenkomst overeengekomen beding waarbij de rechtbanken van een vreemde Staat
bij uitsluiting bevoegd worden verklaard, uitwerking krijgt. (Art. 635, go, Ger.W.)
2 november 2001
1835
7. - Burgerlijke zahen- Bevoegdheid- Plaatselijke bevoegdheid- Internationale bevoegdheid - Belgische rechtbank waarbij een oorspronhelijhe vordering
aanhangig is gemaaht - Vordering tot tussenkomst - Rechtsmachtclausule ten
voordele van de rechtbanken van een vreemde Staat - Uitbreiding van bevoegdheid
- Voorwaarde.
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-57De in de artt. 564 en 634 Ger.W. vastgestelde regels inzake uitbreiding van
bevoegdheid kunnen pas worden toegepast nadat de internationale bevoegdheid van
de Belgische rechtbanken in nagegaan. (Artt. 564 en 634 Ger.W.)
2 november 2001
1835

j
j

GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID

8. - Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid - Rechtbank van koophandel - Appe.lrechter.
De rechtbank van koophandel die zitting houdt in hoger beroep kan, wanneer haar
bevoegdheid betwist wordt en de eiser vordert dat de zaak naar de arrondissementsrechtbank wordt verwezen voor beslissing over het middel, daarover zelf niet
beslissen, daar alleen de arrondissementsrechtbank daar·over kan oordelen. (Art.
639, eerste en vierde lid, Ger.W.)
1043
31 mei 2001

j
j
j

SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)

9. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Volstrekte
bevoegdheid - Arbeidsongeval - Beroepsopleiding.
De vordering tot vergoeding van de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade,
gegrond op een verzekeringspolis naar gemeen recht, die door de R.V.A. wordt
gesloten ten einde aan de stagiairs in beroepsopleiding dezelfde voordelen te
waarborgen als die welke ingevolge de Arbeidsongevallenwet ten laste van de
verzekeraar worden gelegd, is geen geschil betreffende de overeenkomst voor
versnelde beroepsopleiding en evenmin een vordering tot vergoeding van de door een
arbeidsongeval veroorzaakte schade; de arbeidsrechtbank is niet bevoegd om ervan
kennis te nemen. (Artt. 578,5°, en 579,1°, Ger.W.; art. 17 BesluitFranse Gemeenschapsexecutieve 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding.)
1847
5 november 2001
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STRAFZAKEN

j

BEVOEGDHEID

10. - Strafzaken- Bevoegdheid- Voorrecht van rechtsmacht- Magistraat van
een hof van beroep - Strafonderzoek - Einde van het onderzoek - WanbedrijfVoor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vi·oegere verwijzing
naar de eerste voorzitter van een hof van beroep - Zelfde feiten - Geen nieuwe
verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding - Hof van beroep.
Wanneer het Hof van Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 4 79
e.v. Sv. gevolgd wordt en de zaak, op grond van de door het Hof opgesomde feiten die
wanbedrijven of voor correctionalisering vatbare misdaden kunnen opleveren, naar
de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hofvan beroep dan dat waartoe de
betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van
onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van beroep niet verplicht de zaak, na
het aldus over de voormelde feiten verrichte onderzoek, naar het Hofvan Cassatie te
verwijzen, maar is het bevoegd om, op de dagvaarding van de procureur-generaal bij
het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen, zonder nieuwe voorafgaande
verwijzing over die feiten uitspraak te doen. (Artt. 479, 481 en 482 Sv.) (lmpliciet).
17 januari 2001
90
11. - Strafzaken - Bevoegdheid - Strafvordering- Voorrecht van rechtsmacht
- Magistraat van een hofvan beroep- Misdrijf- Hofvan beroep- VoorwaardeHof van Cassatie - Verwijzing.
Het hof van beroep kan een aan een magistraat van een hof van beroep ten laste
gelegd misdrijf alleen berechten, als het van dat misdrijfheeft kennisgenomen t.g.v.
een door het Hofvan Cassatie gewezen arrest tot verwijzing. (Artt. 479, 481 en 482
Sv.)
17 januari 2001
9o
12. - Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken _ Mi'd'ijf- B"tandd£al g<lakalismd in Belgii' - Bag,;p.

j
j
j
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-58De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf
waarvan een van de constitutieve bestanddelen in Belgie is gelokaliseerd; hun
bevoegdheid wordt uitgebreid wanneer de in Belgie en de in het buitenland gepleegde
feiten een ondeelbaar geheel vormen. (Art. 3 Sw.)
24januari2001
167
13. - Strafzaken- Bevoegdheid- Rechtstreekse dagvaarding- Niet gecorrectionaliseerde
misdaad - Samenhangende wanbedrijven - Correctioneel rechtscollege - Gevolg.
Wanneer de rechtstreekse dagvaarding wegens misdaden en wanbedrijven die op
vordering van het O.M. aan de beklaagde wordt betekend, geen verzachtende
omstandigheden m.b.t. de misdaden vermeldt en de wanbedrijven ennee samenhangen, zijn de correctionele rechtbank en in hoger beroep het hofvan beroep onbevoegd
om van die feiten kennis te nemen, ook al diende dat hof aileen uitspraak te doen over
de burgerlijke belangen. (Art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden.)
7 februari 2001
234
14. - Strafzaken- Bevoegdheid- Politierechtbank- Doden, slagen en verwondingen ten gevolge van een verkeersongeval - Verkeersongeval - Begrip.
Het ongeval waarbij een landbouwtractor betrokken is en dat zich heeft voorgedaan in een veld dat voor verschillende personen openstaat, is geen wegverkeersongeval. (Art. 138, 6°bis, Sv.; art. 5, 2°, Wet Versnelling Strafrechtspleging.)
242
7 februari 2001
15. - Strafzahen - Bevoegdheid - Onderzoeksgerecht - Beschihking tot verwijzing- Aanneming van verzachtende omstandigheden of van een verschoningsgrond
- Vonnisgerecht - Beoordeling van de verzachtende omstandigheden of van de
verschoningsgrond.
Het vonnisgerecht waarnaar de verdachte verwezen wordt, kan zich niet onbevoegd verklaren t.a.v. de verzachtende omstandigheden of de verschoningsgrond die
zijn aangenomen door het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging geregeld heeft.
(Art. 3 Wet Verzachtende Omstandigheden.)
21 februari 2001
347
16. - Strafzaken - Bevoegdheid - Strafvordering - Hoger beroep - Kwalificatie - Wijziging - Voorwaarden - Recht van verdediging.
De bodemrechter heeft de verplichting en niet aileen de mogelijkheid om aan de bij
hem aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de
bevoegdheidsregels en het recht van verdediging eerbiedigt; de miskenning ervan
valt dus niet uitsluitend afte leiden uit het feit dat het O.M. de beklaagde aileen in
hoger beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging in de kwalificatie.
(Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
914
16 mei 2001
17. - Strafzahen - Bevoegdheid- Rechtstreehse dagvaarding- Correctionalisering
van een misdaad door aanneming van verzachtende omstandigheden - Voorwaarden.
Art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, als gewijzigd bij de wet 11
juli 1994, richt een algemene regel in, krachtens welke de correctionalisering van
misdaden door aanneming van verzachtende omstandigheden aileen verplicht wordt
toevertrouwd aan onderzoeksgerechten wanneer de aanhangigmaking van de zaak
bij die gerechten een beoordeling van het bestaan van de telastleggingen impliceert.
(Art. 2 Wet Verzachtende Omstandigheden.)
13 juni 2001
1146
18. - Strafzahen - Bevoegdheid- Politierechtbank - Doden, slagen en verwondingen tengeuolge van een verheersongeval - Verkeersongeval - Begrip - Omloop
voor automobielwedstrijden.
Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval
waarbij voetgangers en dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de
openbare weg gebruiken, als op een dergelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan op
terreinen die openstaan voor het publiek en niet openbare terreinen die evenwel
openstaan voor een bepaald aantal personen; dat is het geval van een verkeersongeval waarin middelen van vervoer te land, m.n. een auto, en een voetganger,
betrokken zijn, en dat zich heeft voorgedaan op een niet openbaar terrein dat
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-59evenwel openstaat voor een bepaald aantal personen, zoals een gesloten omloop voor
automobielwedstrijden die evenwel toegankelijk is voor het publiek. (Art. 138, 6°bis,
Sv.; art. 5, 2°, wet 11 juli 1994.)
1548
26 september 2001
19. - Strafzaken - Bevoegdheid - Uitbreiding - Samenhang - Beoordeling
door de feitenrechter.
In strafzaken is samenhang een algemene reden om bevoegdheid uit te breiden en
beoordeelt de feitenrechter in feite het bestaan daarvan. (Artt. 226 en 227 Sv.)
26 september 2001
1551
20. - Strafzaken - Beuoegdheid - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione
loci - Samenhang - Voorwaarden.
De onderzoeksrechter, die territoriaal bevoegd is op grond van een van de bij
artikel 62bis, eerste lid, Sv., bedoelde criteria, kan de bij hem aanhangig gemaakte
samenhangende feiten reeds onderzoeken wanneer die samenhang met voldoende
waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden die zijn vastgesteld
op het ogenblik waarop hij van die feiten heeft kennisgenomen, waarbij het
onderzoeksgerecht de zaak daarna vooralsnog aan die magistraat kan onttrekken,
als uit het verloop van het onderzoek zou blijken dat de aangevoerde samenhang niet
bestaat. (Artt. 62bis, 226 en 227 Sv.)
26 september 2001
1551
21. - Strafzaken - Bevoegdheid - Strafrechter - Incidenteel geschil - Administratief geschil.
Krachtens artikel15 V.T.Sv. behoort het, in de regel, aan de rechter om te beslissen
over een administratief geschil dat als verweer incidenteel voor hem wordt opgeroepen. (Art. 15 V.T.Sv.)
11 december 2001
2141
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID

22. - Strafraken- Geschil inzake beuoegdheid-Begrip- Kamervw1 inbeschuldigingstelling
- Contmle van het onderzoek - Onderzoeksrechter - Bevoegdheid ratione loci Samenhang - Cassatieberoep - Ontuankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamervan inbeschnldigingstelling,
dat uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van de artt. 416, tweede
lid, Sv., is ontvankelijk; dat is het geval, wanneer de verdachte, die het onderzoek met
toepassing van art. 136 Sv. aan het toezicht op de kamer van inbeschuldigingstelling
onderwerpt, voor dat rechtscollege aanvoert dat de onderzoeksrechter ratione loci
onbevoegd is om kennis te nemen van de feiten waarop de aanvullende vorderingen
van de procureur des Konings steunen, op grond dat er geen enkele samenhang
bestaat tussen die feiten en die waarvan de onderzoeksrechter oorspronkelijk
kennisgenomen heeft. (Impliciet.). (Artt. 136 en 416, tweede lid, Sv.)
26 september 2001
1551
23. - Strafzaken - Geschil inzake beuoegdheid - Begrip.
Een vonnis of arrest inzake bevoegdheid in de zin van artikel 416, tweede lid,
Strafvordering is een beslissing over de opwerping dat de rechter zich de bevoegdheid
van een ander rechter toe-eigent derwijze dat daaruit een conflict van rechtsmacht
kan ontstaan waaraan enkel met een regeling van rechtsgebied een einde kan
worden gesteld. (Artt. 416, tweede lid, en 539 Sv.)
1819
30 oktober 2001
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS}

24. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsuordering (bijzondere regels) - Politierechter- Rechtsvordering gesteund op artikel29bis WA.M.-wet- Bevoegdheid.
De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvorderingen die op een strafvordering zijn gegrond, is niet bevoegd
om kennis te nemen van de rechtsvordering van de slachtoffers en rechthebbenden
die gegrond is op artikel 29bis W.A.M.-wet. (Art. 29bis W.A.M.-wet.)
1032
30 mei 2001

-6025. - Strafzaken - Burgerlijhe rechtsvordering (bijzondere regels) - Strafrechter - Bevoegdheid - Voorwaarde.
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.)
12 december 2001
2174
26. - 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 rechtsvorderingen die op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd
om kennis te nemen van de rechtsvordering van de getroffenen en rechthebbenden
gesteund op art. 29bis W.A.M.-Wet 1989. (Art. 29bis W.A.M.-Wet 1989; art. 138 Sv.;
art. 601bis Ger.W.)
12 december 2001
2174

BELASTINGZAKEN
INKOMSTENBELASTINGEN

27. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van
beroep - Opheffing van de voorziening- Hof van beroep niet bevoegd - Ontvankelijkheid van de voorziening - Verwijzing naar de bevoegde rechter.
De rechter die van de zaak heeft kennisgenomen moet uitspraak doen over zijn
bevoegdheid en de zaak verwijzen naar de bevoegde rechter die hij aanwijst. (Art.
660, eerste lid, Ger.W.)
2041
30 november 2001

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID
28. - Internationale bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Rechtsmachtclausule ten voordele van de rechtbanken van een vreemde Staat - Belgische
rechtbank waarbij een oorspronkelijhe vordering aanhangig is gemaaht- Vordering
tot tussenkomst- Exceptie van onbevoegdheid van de Belgische rechtbank - Gevolg.
Behoudens in het geval van een exclusieve internationale bevoegdheid, belet art.
635, go, Ger.W. niet dat, op de exceptie van onbevoegdheid, die regelmatig door de tot
tussenkomst opgeroepen partij is voorgedragen, een door die partij en de eiser tot
tussenkomst overeengekomen beding waarbij de rechtbanken van een vreemde Staat
bij uitsluiting bevoegd worden verldaard, uitwerking krijgt. (Art. 635, 9°, Ger.W.)
1835
2 november 2001
29. - Internationale bevoegdheid- Plaatselijhe bevoegdheid - Belgische rechtbanh waarbij een oorspronhelijhe vordering aanhangig is gemaaht - Vordering tot
tussenhomst - Rechtsmachtclausule ten voordele van de rechtbanhen van een
vreemde Staat - Uitbreiding van beuoegdheid - Voorwaarde.
De in de artt. 564 en 634 Ger.W. vastgestelde regels inzake uitbreiding van
bevoegdheid kunnen pas worden toegepast nadat de internationale bevoegdheid van
de Belgische rechtbanken in nagegaan. (Artt. 564 en 634 Ger.W.)
2 november 2001
1835

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Bewijslast. Beoordelingsvrijheid
Geschriften
Bewijswaarde
Bewijskracht
Getuigen
Vermoedens
STRAFZAKEN
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BELASTINGZAKEN

Vermoedens
TUCHTZAKEN

Bewijslast. Beoordelingsvrijheid

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

1. - Bw1{edijhe zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusies - Tennijnen - Beschihking - Draagwijdte - Inhoud van de
conclusie - Bewijsaanbod - Gevolg.
Artikel 74 7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niets omtrent de inhoud van
de conclusies en sluit niet uit dat de rechter, bij de beoordeling van het bewijsaanbod
dat is gedaan in een binnen de bepaalde termijn overgelegde conclusie, rekening kan
houden met het feit dat een andere partij zich over dit aanbod niet meer kan
uitspreken in een conclusie, ook wanneer dit aanbod wordt gedaan om tegemoet te
komen aan het verweer van die andere pa1t~j dat geen stukken ter staving van de
vordering zijn overgelegd. (Art. 747, § 2, Ger.W.)
16 februari 2001
303
BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID

2. - Burgerlijhe zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid- Algemeen bekend feit- Op de algemene ervaring berustend feit- Begrip.
Het feit dat, bij gelijkblijvend gebruik, de trek in een schoorsteen verbetert als de
schoorsteen wordt opgetrokken en de diameter van de pijp gelijk blijft, is geen
algemeen bekend of op algemene ervaring berustend feit
11 januari 2001
62
3. - Burgerlijke zahen - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Eigenhandig testament - Testament ingeroepen door wettige erfgenaam - Aan algemene
of bijzondere legataris tegengeworpen - Verklaring de handtekening niet te ke1wen.
Wanneer een wettige erfgenaam een beroep doet op een eigenhandig testament
waarin een vroeger authentiek testament wordt herroepen en de door het authentiek
testament aangewezen algemene of bijzondere legatarissen verklaren dat zij de
handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen, rust de bewijslast en het
bewijsrisico nopens de echtheid van het eigenhandig testament op de wettige
erfgenaam. (Artt. 970, 1323 B.W., 870 Ger.W.)
19 januari 2001
127
4. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Europese Unie Verdragsbepalingen - Steunmaatregelen - Strijdige heffingen - Terugbetaling Afwenteling op derden - Bewijslast.
Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; degene die de
heffingen heeft betaald, kan niet verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd
betaalde heffingen niet op derden zijn afgewenteld
19 januari 2001
141

-625. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Persoon die beweert bevrijd te zijn.
Schendt de regels van de bewijslast niet, het arrest dat aan de schuldenaar die
beweert bevrijd te zijn van de uitvoering van zijn verbintenis, de bewijslast oplegt
van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. (Art. 1315,
tweede lid, B.W. en art. 870 Ger.W.)
26 januari 2001
170
6. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Rechter - Door
eiser niet betwiste be.weringen van verweerster- Bewijslast- Regels - Miskenning.
De rechter die zijn beslissing grondt op de beweringen van verweerster die door
eiser niet worden betwist, schendt de regels inzake de bewijslast niet.
10 mei 2001
841
7. - Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Landverzekering- Opzettelijke daad van de verzekerde- Dekkinguitsluitende oorzaak Verzekeraar - Verplichting.
De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde
omdat die door een opzettelijke daad het voordeel van de verzekering heeft verloren,
moet zulks bewijzen. (Art. 1315, tweede lid, B.W., art. 16 Verzekeringswet.)
1111
7 juni 2001
8. - Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Arbeidsovereenkomst - Einde - Willekeurig ontslag - Werkman.
Naar recht verantwoord is het arrest waarbij wordt beslist dat het ontslag van een
werkman wegens niet verantwoorde afwezigheid willekeurig is, wanneer de werkgever die afwezigheid niet bewijst en hij de werkman dus ontslaat om een reden
waarvan hij het verband met het gedrag van de werkman niet aantoont. (Art. 63
Arbeidsovereenkomstenwet.)
18 juni 2001
1197
9. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vordering gegrond op een misdrijf- Schuld - Rechtvaardigingsgrond - Beoordeling
door de bodemrechte1:
In burgerlijke zaken moet de partij, die een op een misdrijf gegronde vordering
heeft ingesteld, bewijzen dat de verweerder schuld heeft aan het misdrijf of dat een
door de verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan
die bewering enig geloofkan worden gehecht; hoewel de eiser van de vordering moet
bewijzen dat die bewering onjuist is, staat het evenwel aan de bodemrechter in feite
te oordelen of dergelijke elementen aldan niet voorhanden zijn. (Art. 670 Ger.W.; art.
1315 B.W.)
12 september 2001
1433
10. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Verbintenis Resultaatsverbintenis - Schuldenaar - Verplichtingen - Gebrek in de zaak Onuitvoerbaarheid - Taak van de rechter.
Een resultaatsverbintenis verplicht de schuldenaar tot het behalen van een
resultaat, behalve wanneer hij de overmacht waarop hij zich beroept, bewijst; de
rechter die oordeelt dat dit bewijs niet is geleverd, dient geen fout van de schuldenaar
vast te stellen; dit geldt oak wanneer de verbintenis niet kon worden uitgevoerd
ingevolge een gebrek in de zaak die de schuldenaar onder zijn bewaring heeft. (Artt.
1147 en 1148 B.W.)
18 oktober 2001
1718
11. - Burgerlijke zaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Op misdrijfgegronde
vordering - Toerekenbaarheid - Rechtvaardigingsgrond.
In burgerlijke zaken moet de partij die een op een misdrijf gegronde vordering
instelt, bewijzen dat de bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn, dat het aan
de tegenpartij kan worden aangerekend en, indien laatstgenoemde een rechtvaardigingsgrond aanvoert, moet hij bewijzen dat diens rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor
zover aan die aanvoering enige geloofWaardigheid kan worden gehecht.
2200
14 december 2001

-63GESCHRIFTEN

Bewijswaarde
12. - Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Onderhandse akte Aan algemene of bijzondere legataris tegengeworpen - Verklaring de handtekening
niet te kennen - Geuolg.
Wanneer een wettige erfgenaam een beroep doet op een eigenhandig testament
waarin een vroeger authentiek testament wordt herroepen en de door het authentiek
testament aangewezen algemene of bijzondere legatarissen verklaren dat zij de
handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen, rust de bewijslast en het
bewijsrisico nopens de echtheid van het eigenhandig testament op de wettige
erfgenaam. (Artt. 970, 1323 B.W., 870 Ger.W.)
19 januari 2001
127
13. - Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Onderhandse akte Wederkerige ouereenkomst - Meerdere originelen - Daadwerkelijke overhandiging
aan de partijen die een onderscheiden belang hebben - Draagwijdte.
De wet luidens welke onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, slechts geldig zijn voor zover ze opgemaakt zijn in zoveel originelen als er
partijen zijn die een onderscheiden belang hebben, veronderstelt dat er daadwerkelijk een origineel van de akte is overhandigd aan iedere partij die een onderscheiden
belang heeft; de partijen kunnen evenwel, stilzwijgend of uitdrukkelijk, van dat
vormvereiste afzien. (Art. 1325, eerste lid, B.W.)
26 april 2001
733
Bewijskracht
14. - Burgerlijke zaken- Geschriften- Bewijskracht- Akte waarop de rechter
niet steunt- Gevolg.
De bewijskracht van een akte wordt door de rechter niet miskend, wanneer hij niet
op die akte steunt. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
12 maart 2001
404
15. - Burgerlijke zaken - Geschriften- Bewijskracht- Loonoverdracht- Ahte
van ouerdracht- Aantal exemplaren.
Door de overdracht van loon, waarbij een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering waarborgt,
bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten aanzien van de overnemer, zodat deze
overdracht geen wederkerige overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk bewijs van de
aangegane verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de akte met
handtekening van de overdrager overlegt. (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12
april 1965; art. 1325 B.W.)
27 september 2001
1555
16. - Burgerlijhe zaken - Geschriften - Bewijshracht - Arbeidsovereenhomst
- Gemeenschappelijhe bedoeling van de partijen - Beoordeling door de rechter.
De rechter die op grond van extrinsieke gegevens beslist dat de bewoordingen van
die overeenkomst niet overeenstemmen met de ware gemeenschappelijke bedoeling
van de partijen, miskent de bewijskracht van de overeenkomst niet.
1925
14 november 2001
GETUIGEN

17. - Burgerlijke zahen - Getuigen - Aanbod van bewijs door getuigen Verwerping door de rechter - Wettigheid.
De rechter wijst het aanbod van bewijs door getuigen wettig af, wanneer hij
oordeelt dat het tegendeel van de te bewijzen feiten reeds door vermoedens vaststaat.
(Artt. 915 en 1042 Ger.W.)
117
18 januari 2001
VERMOEDENS

18. - Burgerlijke zaken - Vermoedens - Verbod uoor de rechter om zijn beslissing te gronden op feiten die hem uit eigen wetenschap bekend zijn - Gevolg.

1
1

-64Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap
bekend is en niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen schendt de artt.
1349 en 1353 B.W. alsook het algemeen beginsel van het recht van verdediging. (Artt.
1349 en 1353 B.W.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
62
11 januari 2001

1
1

1

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

19. - Strafzaken - Algemeen - Onrechtmatig verkregen bewijs - Geuolg.
De strafrechter vermag niet een misdrijf bewezen te verklaren, indien het bewijs
ervan is verkregen middels een strafbam· feit of op een andere onrechtmatige wijze,
hetzij door de overheid die met de opsporing, de vasts telling of de vervolging ervan is
belast, hetzij door de aangever van het misdrijf; de rechter mag evenwel weigeren het
t.g.v. een onrechtmatige daad verkregen bewijs terzijde te laten wanneer de derde,
door wiens tussenkomst dat bewijs bij de onderzoekers is terechtgekomen, zelf niets
te maken heeft met enige onrechtmatige daad.
14 februari 2001
280
20. - Strafzaken- Algemeen- Strafuordering- Inlichtingen ingewonnen door
de rechter buiten het onderzoek en de debatten - Gevolgen.
De rechter kan zijn beslissing niet gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn
buiten het onderzoek en de debatten en waarover de partijen dus geen tegenspraak
hebben kunnen voeren.
298
14 februari 2001
21. - Strafzaken - Algemeen - Algemeen rechtsbeginsel - "Twijfel komt de
beklaagde ten goede" - Draagwijdte.
De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is de twijfel die naar het oordeel
van de rechter betrekking heeft op de schuld van de vervolgde persoon aan de hem
ten laste gelegde feiten en niet de twijfel over de feitelijke beoordeling van een middel
van nietigheid, die niet kan leiden tot v1ijspraak van de beklaagde.
914
16 mei 2001
22. - Strafzaken - Algemeen - Onregelmatig uerhregen bewijs - Geuolg.
Een bewijs dat door de procureur des Konings, de onderzoeksrechter of een officier
of agent van gerechtelijke politie onwettig of deloyaal werd verkregen, is nietig en
brengt de nietigheid mee van aile verdere opsporings- of onderzoekshandelingen die
daarvan het rechtstreekse gevolg zijn; de onrechtmatigheid van een opsporingshandeling brengt evenwel de nietigheid niet mee van de op zich niet onwettige of
deloyale beslissing van de procureur des Konings om een zelfstandige opsporingshandeling te verrichten of om strafvervolging in te stellen.
987
22 mei 2001
23. - Strafzaken - Algemeen - Douane en accijnzen - Beuoegdheid om uaststellingen te doen.
De ambtenaren van het bestuur der douane en accijnzen hebben bevoegdheid om
inzake de toepassing van de Drugswet vaststellingen te doen en proces-verbaal op te
maken. (Art. 7 Drugswet.)
22 mei 2001
992
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BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID

24. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsurijheid - Beoordelingsvrijheid Wegverheer - Bewijswaarde van proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel Tegenbewijs - Beoordeling door de rechter.
Wanneer tegenbewijs tegen in een proces-verbaal opgenomen vaststellingen met
bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel wordt aangevoerd, beoordeelt de rechter
de bewijswaarde van de tegen het proces-verbaal ingebrachte gegevens onaantastbaar. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.)
83
16 januari 2001
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25. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid Wegverkeer - Bewijswaarde van proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel Beperking.
De bijzondere bewijswaarde tot tegenbewijs, die de wet hecht aan het krachtens
artikel 62 Wegverkeerswet opgestelde proces-verbaal, geldt alleen voor de persoonlijk door de opsteller binnen de perken van zijn bevoegdheid en opdracht gedane
zintuiglijke vaststellingen betreffende de bestanddelen van het misdrijf en de ermee
verbonden omstandigheden, en niet voor de deducties die de verbalisant uit die
vaststellingen maakt en evenmin voor de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen krijgt. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.)
16 januari 2001
86
26. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Begrip.
De rechter die, om zijn beoordeling van de andere opgesomde feitelijke gegevens te
staven, vaststelt dat de beklaagde over geen enkel alibi beschikt, miskent de regels
betreffende de bewijslast niet.
31 januari 2001
195
27. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast- Inrichting
- Zwijgrecht van de beklaagde - Vermoeden van onschuld - Grenzen.
Het verbod voor de rechter om het stilzwijgen van de beklaagde te bestraffen door
hem schuldig te verklaren op de enige grond dat hij geweigerd heeft vragen te
beantwoorden, verbiedt de wetgever niet het bewijsrecht in te richten op een wijze
die verenigbaar is met de eerbiediging van het beginsel van het vermoeden van
onschuld. (Art. 14.3, g, I.V.B.P.R.; art. 67bis Wegverkeerswet.)
7 februari 2001
239
28. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Inrichting
- Wegverkeer- MisdriJf- Titularis van de nummerplaat- Vermoeden van schuld
- Zwijgrecht van de beklaagde - Grenzen.
Om een beklaagde te veroordelen wegens een overtreding inzake wegverkeer, kan
de rechter, die toepassing maakt van het vermoeden van schuld dat de wet inricht
t.a.v. de titularis van de nummerplaat van het voertuig, het tegenbewijs verwerpen
door zijn overtuiging niet alleen te gronden op de omstandigheid dat de beklaagde
geweigerd heeft een verklaring af te leggen, maar ook op de omstandigheid dat geen
enkel objectief feitelijk gegeven is voorgelegd op grond waarvan redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat de beklaagde zijn voertuig niet bestuurde op het ogenblik
van de feiten. (Art. 67bis Wegverkeerswet.)
7 februari 2001
239
29. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Douane en
accijnzen - Discrepanties in de boehen, geschriften of documenten - Bewijs van een
fraude van de rechten - Draagwijdte.
Art. 205 Douane- en Accijnzenwet, krachtens hetwelk de discrepanties die door de
ambtenaren der douane en accijnzen worden vastgesteld in de handelsboeken,
handelsgeschriften of handelsdocumenten van een handelaar, ingeroepen kunnen
worden als bewijs van de vaststelling van een fraude van de rechten, zolang het
tegendeel niet bewezen is op de gewone, bij wet voorgeschreven wijze, legt geen
wettelijk vermoeden van toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde
persoon op. (Art. 205 Douane- en Accijnzenwet.)
17 oktober 2001
1700
30. - Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid Algemeen - Afdoende vermoedens - Gegevens die op het tegendeel wijzen.
Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt
de bodemrechter in feite 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 en zijn
overtuiging te gronden op andere, hem voorgelegde gegevens, die volgens hem
afdoende vermoedens schijnen op te leveren, zelfs als andere gegevens in de zaak op
het tegendeel wijzen. (Artt. 312 en 342 Sv.)
17 oktober 2001
1711
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31. - Strafzaken- Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Immuniteit
- Consulaire immuniteit - Handeling verricht bij de uitoefening van de consulaire
taak - Aanuoering van feitelijke gegevens.

1

Wanneer tegen een begunstigde van consulaire immuniteit een strafrechtelijke
procedure wordt ingesteld, staat het hem, en niet het openbaar ministerie, feitelijke
gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat de handelingen, waarvoor hij wordt
vervolgd, verricht werden bij de uitoefening van zijn consulaire taak; het komt de
strafrechter dan toe dit verweer te beoordelen, met toepassing van de beginselen en
regels van de bewijslast in strafzaken, waarbij het openbaar ministerie de onjuistheid van de aanvoering moet aantonen, tenzij deze elke geloofWaardigheid mist. (Art.
5, 43, tweede lid, en 63 Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer.)
30 oktober 2001
1811
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GESCHRIFTEN

1

Bewijswaarde
32. - Strafzaken - Geschriften- Bewijswaarde - Weguerkeer- Proces-uerbaal
- Bijzondere bewijswaarde - Beperking.

1

De bijzondere bewijswaarde tot tegenbewijs, die de wet hecht aan het krachtens
artikel 62 Wegverkeerswet opgestelde proces-verbaal, geldt alleen voor de persoonlijk door de opsteller binnen de perken van zijn bevoegdheid en opdracht gedane
zintuiglijke vaststellingen betreffende de bestanddelen van het misdrijf en de ermee
verbonden omstandigheden, en niet voor de deducties die de verbalisant uit die
vaststellingen maakt en evenmin voor de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen krijgt. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.)
86
16 januari 2001
Bewijskracht
33. - Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht - Miskenning - Begrip.
De miskenning van de bewijskracht van de akten wordt niet aangevoerd in het
middel dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling niet verwijt dat het
oordeelt dat de oproepingen, die door de griffier van de raadkamer zijn verzonden met
het oog op de regeling van de rechtspleging, een vermelding bevat die er niet in
voorkomt of dat zij een vermelding niet bevatte die er wei in voorkomt, maar dat zich
ertoe beperkt de appelrechters te verwijten te hebben beslist dat de in die akten
aangewezen personen de eisers zijn. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
19 december 2001
2223
GETUIGEN

34. -

Strafzaken -

1
1
1
1
1
1
1

Getuigen - Anonieme getuige - Huiszoekingen -

Gevolg.

De door een onderzoeksrechter bevolen huiszoekingen zijn niet onregelmatig en
zijn niet strijdig met de artt. 6 en 8 E.V.R.M., op de enige grond dat zij het gevolg zijn
van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen. (Artt. 6.1 en 8
E.V.R.M.)
4 april 2001
616
VERMOEDENS

35. - Strafzaken- Vermoedens- Wegverkeerswet- Artikel 67ter- Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - Vertegenwoordiger
van de rechtspersoon - Vermoeden van schuld.
Anders dan is bepaald voor motorvoertuigen ingeschreven op naam van een
natuurlijke persoon, wordt de vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet vermoed
dat hij de overtreding op de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten met het
motorvoertuig ingeschreven op naam van de rechtspersoon heeft begaan. (Art. 67ter
Wegverkeerswet.)
220
6 februari 2001
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36. - Strafzaken - Bekentenis - Bekentenis van beklaagde - Geldigheid.
De bekentenis van een beklaagde hoeft niet afgelegd te zijn naar aanleiding van
een vaststelling van een misdrijf door een bevoegde overheid.
11 september 2001
1429
EED

37. - Strafzaken- Eed- Onwettigheid- Gevolg.
De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt
niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen; het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid
van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze te
beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast; de
kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid te hebben vastgesteld van de
door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dat er een oorzakelijk verband bestaat
tussen de door nietigheid aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het licht zijn gebracht, verantwoordt
haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet naar recht.
(Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 136, 136bis en 235bis Sv.)
18 april 2001
644
BEWIJSVOERING

38. - Strafzaken - Bewijsvoering - Deskundigenonderzoek - Afname op het
lichaam - Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid - Beoordeling.
De rechter stelt in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze de regelmatigheid vast
van de toestemming van de beklaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs
tegen hem kan dienen
31 januari 2001
195
39. - Strafzaken - BewiJsvoering - Deskundigenonderzoek - Afname op het
lichaam - Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid - Voorwaarde.
De toestemming van de beklaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs
tegen hem kan dienen, moet duidelijk, vrijwillig en op weloverwogen wijze gegeven
worden; die voorwaarde sluit uit dat die toestemming door list of door enig andere
oneerlijke handelwijze kan worden verkregen.
31 januari 2001
195
40. - Strafzaken - BewiJsvoering - Regelmatigheid - Bijzondere opsporingstechnieken - Pseudokoop - Subsidiariteit - Draagwijdte.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat voorschrijft dat de techniek van
pseudokoop maar in subsidiaire orde mag worden aangewend, wanneer de andere
onderzoeksmiddelen uitgeput zijn
595
3 april2001
41. - Strafzaken- Bewijsvoering- Bijzondere opsporingstechnieken- Pseudokoop
- Behoorlijkheid van de opsporing - Toepassing.
De omstandigheid dat de dader in het geval van pseudokoop weliswaar niet tot het
plegen van het misdrijfwordt aangezet, maar niettemin hierbij door de onderzoekers
wordt verschalkt, brengt op zich geen miskenning van het algemeen beginsel van
behoorlijkheid in de opsporing of van de loyauteit in de bewijsvoering met zich mee
595
3 april 2001
42. - Strafzaken - Bewijsvoering - Loyauteit - Bijzondere opsporingstechnieken - Pseudokoop - Toepassing.
De omstandigheid dat de dader in het geval van pseudokoop weliswaar niet tot het
plegen van het misdrijfwordt aangezet, maar niettemin hierbij door de onderzoekers
wordt verschalkt, brengt op zich geen miskenning van het algemeen beginsel van
behoorlijkheid in de opsporing of van de loyauteit in de bewijsvoering met zich mee
595
3 april 2001
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-6843. - Strafzaken- Bewijsvoering- Rechtmatigheid verkregen bewijs- Telefoontap - Beschikbaarheid geluidsbanden - Proces-verbaal met transcriptie van de
opgenomen gesprekken - Bewijswaarde.
De beschikbaarheid van de geluidsbanden waarop telefoongesprekken door middel
van telefoontaps werden opgenomen heeft enkel betrekking op de overeenstemming
van de inhoud van de opgenomen gesprekken met de transcriptie ervan in het
proces-verbaal en dus met de bewijswaarde, maar heeft geen uitstaans met de
regelmatigheid van het opnemen van de telefoongesprekken en dus van de bewijsverluijging;
het feit dat de geluidsbanden waarop de telefoongesprekken in het buitenland
werden opgenomen niet meer beschikbaar zijn, maakt de regelmatigheid van de
bewijsverkrijging niet onmogelijk daar dit onderzoek gebeurt aan de hand van de
door de buitenlandse overheid overgemaakte procedurestukken die erop betrekking
hebben.
29 mei 2001
1027
44. - Strafzaken - Bewijsvoering - Prejudicieel geschil - Misdrijf verband
houdend met uitvoering van overeenkomst - Bewijsregels van burgerlijk recht Oplichting - Overeenkomst voorwerp van het misdrijf- Gevolg.
Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering dat de strafrechter
oplegt, wanneer het misdrijfverband houdt met de uitvoering van een overeenkomst
waarvan het bestaan ontkend wordt ofwaarvan de uitlegging betwist wordt, zich te
gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht is niet van toepassing
wanneer de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt
voor het plegen van oplichting. (Art. 16 V.T.Sv.)
2 oktober 2001
1613
45. - Strafzaken - Bewijsvoering - Openbaar ministerie - Bijzondere ambtsverplichting- Verplichting te waken voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en de
loyaliteit waarmee ze worden ingezameld - Draagwijdte.
De regel van artikel 28bis, § 3, in fine, Wetboek van Strafvordering, luidens
dewelke de procureur des Konings waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen
en de loyaliteit waarmee ze worden ingezameld, legt slechts een bijzondere ambtsverplichting op aan de procureur des Konings die een opsporingsonderzoek leidt en
heeft verder niets uitstaande met de vraag of in het strafproces ten gronde het recht
op een eerlijk proces, de loyaliteit van de bewijsvoering en het beginsel van het recht
van verdediging worden geeerbiedigd. (Art. 28bis, § 3, Sv.)
30 oktober 2001
1815
46. - Strafzaken - Bewijsvoering- Aanvoering van beklaagde dat het openbaar
ministerie over niet aan de rechter overlegde elementen beschikt - Taak van de
rechter.
Ret staat de rechter te oordelen of de aanvoering van een beklaagde, dat het
openbaar ministerie beschikt over elementen a decharge, al dan niet elke grond van
geloofwaardigheid mist en, indien niet, welk rechtsgevolg hieraan moet worden
verleend.
30 oktober 2001
1815
ALLERLEI

4 7. - Strafzaken -Allerlei - Deskundigenonderzoek - Persoonlijke gegevens Genetische profielen - Be waring door de deskundige - Wettigheid.
De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verbiedt de gerechtsdeskundige
niet de genetische profielen die hij gelast werd te analyseren, te bewaren. (Artt. 43 en
44 Sv.; artt. 1, 2, en 8 wet 8 dec. 1992.)
31 januari 2001
195
48. - Strafzaken - Allerlei - Nachtgerucht of nachtrumoer - Bewijs van de
overtreding - Vaststelling van een bevoegde overheid.
De overtreding van nachtgerucht of nachtrumoer moet niet verplicht bewezen
worden door een vaststelling van een bevoegde overheid. (Art. 561, 1o, Sw.)
11 september 2001
1429
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49. - Strafzaken - Allerlei - Onderzoek in strafzaken - Regeling van de
rechtspleging- Raadlwmer- Oproepingen verstuurd door de griffier- Identiteiten
- Draagwijdte.
De oproepingen die de griffier van de raadkamer verstuurt met het oog op de
regeling van de rechtspleging, bewijzen niet dat de daarin vermelde identiteiten
overeenstemmen met de burgerlijke stand van de daarin aangewezen personen,
zolang dat stuk niet van valsheid wordt beticht. (Art. 127 Sv.)
19 dec.ember 2001
2223

j
j

BELASTINGZAKEN

j

50. - Belastingzaken - Vennoedens - Feitelijke vermoedens - Inkomstenbelastingen - Aanslagprocedure - Feit - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter - Hof van Cassatie - Toetsing.
De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten
waarop hij steunt; de gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens
worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet vereist dat die
vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; het is voldoende dat ze eruit kunnen
volgen. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 340 W.I.B. [1992].)
466
22 maart 2001
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BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID
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51. - Tuchtzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing.
De regelen van het Ger.W. dat de partij het bewijs moet leveren van de feiten die
zij aanvoert en dat de rechter niettemin aan iedere gedingvoerende partij kan
bevelen het bewijsmateriaal dat zij bezit over te leggen zijn eigen aan de burgerlijke
rechtspleging; zij kunnen niet in tuchtzaken worden toegepast. (Artt. 870 en 871
Ger.W.)
20 december 2001
2257

j
j

BLOEDPROEF

j
j

1. - Wegverkeer - Recht op tegenexpertise - Verwittiging - Toepassingsvoorwaarden.
De opgelegde verplichting om de betrokkene te verwittigen van zijn recht op een
tegenexpertise door middel van een bloedproefbestaat slechts wanneer de verkregen
alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire
lucht het resultaat is van een tweede of eventuele derde ademanalyse die door de
betrokkene zelfwerd aangevraagd. (Artt. 59,§ 3, en 63, § 2, Wegverkeerswet; 7, 6e
lid, K.B. 18 febr. 1991.)
9 januari 2001
34
2. - Bloedmonster - Verwittiging- Voorwaarden.
Zowel het recht van de betrokkene op het laten nemen van een bloedmonster als
zijn recht om van die mogelijkheid te worden verwittigd, zijn afuankelijk van het
resultaat van de tweede of, in voorkomend geval, derde ademanalyse die overeenkomstig artikel 59, § 3, Wegverkeerswet op zijn verzoek worden uitgevoerd; aileen
een met toepassing van dit artikel vastgestelde alcoholconcentratie van ten minste
0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, verplicht tot een verwittiging
van de betrokkene. (Art. 7, zesde lid, K.B. 18 feb. 1991; Artt. 59, §§ 1 en 3, en 63, §
2, Wegverkeerswet.)
27 maart 2001
500
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BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN

j

1. - Geschil over burgerlijke rechten - Bevoegdheid van de rechterlijke macht Grondwet (1994)- Artikel144- Draagwijdte.

j
j

-70De 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 eiser een
eigen belang heeft. (Art. 144 Gw.)
2184
13 december 2001

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
1. - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde van een misdrijf Burgerlij/le-partijstelling- Uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering- Mogelijkheden.
Artikel 103, laatste lid, Grondwet en artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 laten
de benadeelde toe zich voor het hof van beroep dat door het bevoegde openbaar
ministerie van de strafVordering jegens een minister aangesproken wordt, burgerlijke partij te stellen of, naar daartoe het verlof te hebben gekregen van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, voor het bevoegde hof van beroep zelf een burgerlijke
rechtsvordering aanhangig te maken. (Art. 103 G.W. en art. 6 wet 25 juni 1998.)
38
9 januari 2001
2. - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde van een misdrijf Uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke-partijstelling voor de
onderzoeksrechter - Geldigheid.
De instelling van een burgerlijke rechtsvordering jegens een minister door een
benadeelde wegens een door art. 103 Grondwet bedoeld misdrijfkan niet bij wege van
een burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter. (Art. 103 Gw.; art. 6 wet 25
juni 1998.)
40
9 januari 2001
3. - Schade - Eigen vermogen - Vermogen van huwgemeenschap - Strafzaken
- Geen eindbeslissing - Voorbarig cassatieberoep.
Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen de
burgerlijke vorderingen met be trekking tot het eigen vermogen en het vermogen van
de huwelijksgemeenschap een geheel. (Art. 416 Sv.)
224
6 februari 2001
4. - Artikel 4 V.T.Sv. - Aard van die bepaling.
Het bepaalde in art. 4 V.T.Sv. raakt de openbare orde
270
13 februari 2001
5. - Burgerlijke-partijstelling na uitspraak over strafvordering - Ontvankelijkheid- Vorm.
Wanneer een burgerlijke partij de burgerlijke rechtsvordering tot schadevergoeding uit een misdrijf niet tezelfdertijd en voor dezelfde rechter als de strafvordering
heeft ingesteld, kan zij dit slechts doen door middel van een ter griffie ingediend
verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er partijen zijn. (Art. 4, derde lid, V.T.Sv.)
13 februari 2001
270
6. - Burgerlijke-partijstelling - Belgische Staat - Administratie der Directe
Belastingen - Ontvankelijkheid - Belang.
De Belgische Staat, Administratie der Directe Belastingen, heeft het recht om
zoals iedere andere benadeelde een burgerlijke rechtsvordering in te stellen voor
schade waarvoor de belastingwetgeving geen eigen mogelijkheid tot herstel biedt.
(Artt. 3 en 4 V.T.Sv.; artt. 2, 7 en 18 Ger.W.)
14 februari 2001
280
7. - Burgerlijke-partijstelling - Belgische Staat - Administratie der Directe
Belastingen - Ontvankelijkheid - Schade - Begrip.
Noch in de in de artt. 414 en 415 W.I.B. 1992 bepaalde regels betreffende de
nalatigheidsinteresten, noch de in art. 444 van dat wetboek bepaalde belastingverhoging, doen atbreuk aan de mogelijkheid dat de administratie t.g.v. belastingmisdrijven in het algemeen en van belastingontduiking in het bijzonder, schade lijdt
waarvoor de vermelde bepalingen geen eigen mogelijkheid tot herstel bieden : de
Staat kan schade lijden door de noodzaak om bij de procureur des Konings klacht of
aangifte te doen om het bewijs van de misdrijven te verkrijgen, tot het strafdossier
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dat onderzoek de gegevens oplevert aan de hand waarvan de belastingplichtige kan
worden gei:dentificeerd en de grondslag van de belasting kan worden bepaald.
14 februari 2001
280
8. - Misdrijfvan bedrieglijk onvermogen- Schade voortvloeiend uit uitvoerbare
titel die bestond voor het misdrijf- Andere beklaagden - Daden van deelneming Oorzakelijk verband tussen schade en daden van deelneming.
De omstandigheid dat de schade voortvloeit uit een uitvoerbare titel die ten
aanzien van een van de daders reeds voor het misdrijf van bedrieglijk onvermogen
bestond, neemt het oorzakelijk verband tussen die schade en de daden van deelnemingvan andere beklaagden aan ditzelfde misdrijfniet weg. (Artt. 1382 en 1383 B.W.
en 490bis Sw.)
339
20 februari 2001
9. - Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld- Schorsing van de burgerlijke rechtsvordering - Grondslag van de regel.
De regel van openbare orde krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die
niet terzelfder tijd en voor dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd,
geschorst is zolang niet definitief beslist is over de strafvordering wordt gesteld
omdat het strafvonnis, t.o.v. de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en aan de
burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn. (Art. 4 V.T.Sv.)
19 maart 2001
441
10. - Schadevergoeding- Begrip.
Om krachtens de art. 3 en 4 V.T.Sv. schadevergoeding toe te kennen, is niet vereist
dat de schade werd veroorzaakt door elk van de bestanddelen van het misdrijf,
evenmin dat zij er een constitutief bestanddeel van uitmaakt. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
27 maart 2001
491
11. - Burgerlijke-partijstelling- Ontvankelijkheidsvereiste- Schade- Begrip.
Het enkele belang bij de strafrechtelijke beteugeling is op zich onvoldoende om zich
burgerlijke partij te kunnen stellen; het enkele belang bij de strafrechtelijke
beteugeling mag evenwel niet worden verward met de gegrondheid van een burgerlijke rechtsvordering, waartoe onder meer het bestaan van schade is vereist. (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
27 maart 2001
491
12. - Burgerlijke-partijstelling- Ontvankelijkheidsvereiste -Schade- Toepassing.
De vordering tot vergoeding van de schade die een handelaar beweert te lijden
tengevolge van fiscale misdrijven gepleegd door zijn concurrenten is niet gelijk te
stellen met een vordering die wordt ingegeven door het algemeen belang
491
27 maart 2001
13. - Verjaring - Vordering in rechte - Grondslag - Misdrijf
De verjaringstermijn van artikel 26 van een voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering is van toepassing op de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, spruitend uit een misdrijf. (Art. 26 V.T.Sv.)
2 april 2001
579
14. - Oplichting- Schade- Contract- Bekwaamheid om contract aan te gaan
- Ontvankelijkheid.
Nu de oplichting en het erdoor toegebrachte nadeel niets uitstaande heeft met de
bekwaamheid van de benadeelde om het contract aan te gaan, dat zelf niet het
voorwerp van de oplichting was, maar er slechts achteraf aanleiding toe gaf, heeft de
ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering in vergoeding van de door deze
oplichting geleden schade er evenmin iets uitstaande mee. (Artt. 1108, 1123, 1124,
1126 en 1131 B.W.; art. 496 S.W.)
15 mei 2001
891
15. - Oplichting - Verzekeringsovereenkomst - Nietigheid - Schade - Ontvankelijkheid.
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verzekeringsondernemingen gestelde verbod om in de hoedanigheid van verzekeraar
verzekeringsovereenkomsten aan te bieden, zonder vooraf door de Koning te zijn
toegelaten en de nietigheid van de spijts dit verbod gesloten overeenkomst, waarvan
de verzekeringsonderneming evenwel gehouden is de verplichting na te komen
wanneer de verzekeringsnemer ze ter goeder trouw heeft gesloten, tasten het recht
om vergoeding te vorderen van de toegebrachte schade wegens oplichting, waartoe
deze overeenkomst aanleiding gaf, niet aan. (Art. 17 Ger.W.; artt. 1382 en 1383 B.W.;
art. 3 V.T.Sv.; art. 496 S.W.; art 3, § 1 en 3, wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
van de verzekeringsondernemingen.)
15 mei 2001
891
16. - Bevoegdheid - Centrum voor Gelijhheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
De bevoegdheid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding om in rechte op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing
van de wet 13 april1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel
en de kinderpornografie aanleiding kan geven, betreft enkel de rechtsgeschillen die
hun oorsprong vinden in de misdrijven omschreven in art. 383bis, Sw. en art. 11, § 1,
wet 13 april1995; de bevoegdheidsregel van art. 10ter, V.T.Sv. kan op zichzelf geen
aanleiding zijn tot een rechtsgeschil, zodat het Centrum niet bevoegd is om op te
treden in geschillen waartoe de toepassing van de artt. 372 en 374 Sw. aanleiding kan
geven. (Art. 11 wet 13 april 1995, art. 3 wet 15 feb. 1993.)
22 mei 2001
972
17. - Lastgeving- Rechtspersoonlijhheid van de lasthebbe1:
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft slechts
rechtspersoonlijkheid binnen de perken van de bevoegdheden bij wet bepaald; het
kan niet in rechte optreden krachtens een lastgeving buiten de geschillen waarvoor
het krachtens de wet bevoegd is om in rechte op te treden.
22 mei 2001
972
18. - Burgerlijhe-partijstelling voor de onderzoehsrechter- OntvanhelijhheidVoorwaarde.
De burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter is ontvankelijk indien de
aangeklaagde feiten, waarvan minstens aannemelijk wordt gemaakt dat zij de
burgerlijke partij hebben benadeeld zonder dat hiervan in dit stadium van de
rechtspleging reeds het bewijs moet worden geleverd, beantwoorden aan een door de
wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf; de omstandigheid aileen dat
de door de burgerlijke partij aangevoerde feiten niet voldoende nauwkeurig en
kenmerkend zijn voor het aangeklaagde misdrijf, volstaat niet om eruit af te leiden
dat aan deze feiten geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kan gegeven worden en
de strafvordering ingesteld zowel door de stelling als burgerlijke partij als door de
vordering tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek dat het O.M. ingevolge de
burgerlijke-partijstelling wegens dezelfde feiten heeft genom en, onontvankelijk is; in
dit geval is het de taak van de onderzoeksrechter alle aanduidingen en bewijsmiddelen in te zamelen teneinde uit te maken of de aangeklaagde feiten beantwoorden aan een strafrechtelijke kwalificatie en of ervoor voldoende aanwijzingen van
schuld bestaan. (Art. 63 Sv.)
22 mei 2001
988
19. - Schadevergoeding toegehend aan burgerlijhe partij- 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.)
30 mei 2001
1032
20. - Politierechter- Vordering gesteund op artikel29bis WA.M.-wet- Bevoegdheid.
De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvorderingen die op een strafvordering zijn gegrond, is niet bevoegd
om kennis te nemen van de rechtsvordering van de slachtoffers en rechthebbenden
die gegrond is op artikel 29bis W.A.M.-wet. (Art. 29bis W.A.M.-wet.)
30 mei 2001
1032

-73Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke partij- Voorwaarden.
De strafrechter kan de beklaagde alleen veroordelen tot vergoeding van de schade
van de burgerlijke partij, na te hebben vastgesteld, enerzijds, dat de beklaagde het
misdrijf, waarop die burgerlijke rechtsvordering gegrond is, gepleegd heeft, en,
anderzijds, dat het voormelde misdrijf de schade heeft veroorzaakt. (Artt. 3 en 4
V.T.Sv.)
17 oktober 2001
1695
22. - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Onnodig dure of overbodige onderzoeken en behandelingen - Controlecommissies - Door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste genomen prestaties - Terugvordering - Aard - Gevolgen Burgerlijke rechtsvordering van de verzekeringsinstelling - Verbreking van het
oorzakelijke verband - Voorwaarden.
De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst ingestelde
controlecommissies, waarbij zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten laste werden genomen, geheel
of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of overbodige
onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen straf maar een wijze van
herstel van schade die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit ; in geval
van een slechts gedeeltelijke terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het
recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen het totaalbedrag van de
overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies
toekent, het oorzakelijk verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en
de schade die de verzekeringsinstelling, zonder die fout, niet zou hebben geleden.
(Art. 90bis Z.I.V.-wet [thans art. 157, bij K.B. 14 juli 1994 gecotird. W.]; art. 1382 en
1383 B.W.)
5 december 2001
2082
23. - Bevoegdheid en aanleg - Strafzaken - Strafrechter - Bevoegdheid Voorwaarde.
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.)
12 december 2001
2174
24. - Politierechter- Vordering gesteund op artikel29bis WA.M.- Wet- Bevoegdheid.
De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvorderingen die op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd
om kennis te nemen van de rechtsvordering van de getroffenen en rechthebbenden
gesteund op art. 29bis W.A.M.-Wet 1989. (Art. 29bis W.A.M.-Wet 1989; art. 138 Sv.;
art. 601bis Ger.W.)
2174
12 december 2001
25. - Artikel 4 V.T.Sv - Aard van die bepaling.
Het bepaalde in art. 4 V.T.Sv. raakt de openbare orde.
2174
12 december 2001
21. -

BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
1. - Vordering van het openbaar ministerie - Civielrechtelijhe aansprakelijkheid
voor de veroordeling tot de hasten en geldboeten - Geldigheidsvoorwaarde van de
dagvaarding.
De vordering die aanhangig wordt gemaakt door een dagvaarding die op verzoek
van het openbaar ministerie wordt betekend aan een persoon die als civielrechtelijk
aansprakelijke partij wordt gedagvaard voor de feiten die de dagvaarding vermeldt,
heeft niet aileen betrekking op de kosten waarin de civielrechtelijk aansprakelijke
partij krachtens art. 162 Sv. verwezen wordt, maar desgevallend ook op de geldboeten waartoe deze partij krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bepaling civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld. (Art. 162 Sv.)
8 mei 2001
822
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c
CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING
BEVOEGDHEID VAN HET HOF

Algemeen
Ambtshalve voorgedragen middelen
Allerlei
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET
VERNIETIGING. OMVANG

Burgerlijke zaken
Strafzaken
Strafvordering
Beklaagde en verdachte
Openbaar ministerie en vervolgende partij
Burgerlijke rechtsvordering
Beklaagde
Tussenkomende partij
BINDENDVERKLARING

ALGEMEEN. OPDRACRT EN BESTAANSREDEN VAN RET ROF.
AARD VAN RET CASSATIEGEDING
1. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding- Opdracht van het Hof- Strafzaken - Bestreden beslissing gegrond op een
voor kritiek vatbare grand - Bevoegdheid van het Hof om het beschihkende gedeelte
door een andere rechtsgrond te verantwoorden.
Wanneer de bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een voor kritiek
vatbare reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen,
waardoor het beschikkende gedeelte wettelijk wordt verantwoord.
20juni2001
1234
2. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding - Opdracht - Gevolg - Burgerlijke zaken - Intrekhing 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 artikelll13 Gerechtelijk Wetboek bedoelde geval, 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 is
te wijten en waartegen hij geen feitelijk verweer heeft kunnen voeren. (Art. 1113
Ger.W.)
21juni2001
1260
3. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Burgerlijke zaken - Intrekking van een arrest - Rechtspleging.
De.rechtspleging tot in trekking van een door het Hof gewezen arrest is bij analogie
te vinden in artikel1114 van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 1114 Ger.W.)
21juni2001
1260
4. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Burgerlijke zaken - Intrekking van een arrest - Rechtspleging - Verzoekschrift - Voorwaarden.
Ret verzoekschrift tot intrekking van een door het Hof gewezen arrest moet
ingediend worden ter griffie van het Hof en vooraf betekend worden aan de partijen,
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-75dit is door de afgifte van een afschrift ervan bij deurwaardersexploot. (Artt. 32, 1 o,
1079, eerste lid, en 114, eerste lid, Ger.W.)
21juni2001
1260
5. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding - Algemeen - Uitlegging of verbetering van een arrest - Rechtspleging Verzoekschrift - Voorwaarden.
Ret verzoekschrift tot uitlegging of verbetering van een door bet Rof gewezen
arrest moet ingediend worden ter griffie van bet Rof en voorafbetekend worden aan
de partijen, dit is door de afgifte van een afschrift ervan bij deurwaardersexploot.
(Artt. 32, 1°, 796, 1079, eerste lid, en 1114, eerste lid, Ger.W.)
21juni2001
1260
6. - Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof Aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof- Strafzaken - Neerlegging van een memorie Geen kennis van de neerlegging- Vergissing niet aan eiser te wijten -lntrekking van
het arrest.
Wanneer het Rof in strafzaken, dat geen kennis had van het neerleggen van de
memorie, nagelaten beeft het middel ingeroepen in de bedoelde memorie te beantwoorden, zodat eiser, door omstandigheden van zijn wil onafhankelijk, verstoken
werd van zijn recbt op een arrest dat op dit middel antwoordt, treft het Rof, op
vordering van de procureur-generaal, bet arrest van verwerping in en doet bet
uitspraak over het cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing. (Art 1114
Ger.W.)
25 september 2001
1538

BEVOEGDHEID VAN RET HOF
ALGEMEEN

7. - Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Strafzaken - Regeling van
rechtsgebied - Cassatieberoep van de beklaagde - Niet ontvankelijh verhlaard
cassatieberoep - Ambtshalve regeling van rechtsgebied - Voorwaarden.
Ret Rof van Cassatie, dat uitspraak moet do en over een cassatieberoep dat het niet
ontvankelijk verklaart, is, na verwerping van de voorziening, bevoegd om het
rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het, teneinde bet cassatieberoep niet
ontvankelijk te verklaren, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft
kunnen nemen
21 februari 2001
347
8. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Strafzaken - Rechtvaardigingsgrond - Overmacht - Toetsing door het Hof
Ret Rof van Cassatie gaat na of de feitenrechter uit de door hem onaantastbaar
vastgestelde feiten en omstandigheden overmacht in rechte vermag afte leiden. (Art.
426 Sv.)
20 maart 2001
448
9. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Cassatieberoep - Lichtzinnigheid
- Roeheloze of teiEJende voorziening - SchadeveiEJoeding.
Wanneer, nadat tweemaal afstand is gedaan in een van aard dringende rechtspleging, op de valreep nag een derde cassatieberoep wordt ingesteld met kennelijk
ongegronde grieven, kan het Hof vrij oordelen tot schadevergoeding. (Artt. 147,
tweede lid, Gw. 1994, 563, derde lid, Ger.W.)
30 maart 2001
555
10. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Strafzahen - Valsheid en gebruik
van valse stukken - Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken - Moreel
bestanddeel - Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare beoordeling Gevolgtrehhing in rechte - Toezicht van het Hof
Het vaststellen van het juiste oogmerk van de dader van een valsheid is een
feitenkwestie; tach dient bet Hof van cassatie na te gaan of die feiten de door de
recbter daaruit in rechte afgeleide gevolgtrekking verantwoorden.
24 april 200 1
683

-7611. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan - Strafzaken - Begrip - Herhaling - Uittreksel uit het vonnis.
Het Hof kan acht slaan op het uittreksel van een vonnis, dat door het O.M. is
neergelegd op de terechtzitting van de correctionele rechtbank en bij het dossier van
de rechtspleging is gevoegd om de wettigheid na te gaan van de beslissing die de
herhaling t.a.v. de beklaagde in aanmerking neemt, om de straf te bepalen die hem
moet worden opgelegd, zonder vast te stellen dat alle gegevens van de herhaling
voorhanden zijn. (Impliciet.)
782
2 mei 2001
12. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Cassatieberoep - Niet ontvankelijk cassatieberoep - Roelwloze of tergende voorziening - Schadevergoeding.
Wanneer een cassatieberoep niet ontvankelijk is, kan het Hof van Cassatie vrij
oordelen of dat beroep tergend is en, desnoods, de eiser veroordelen tot schadevergoeding. (Art. 147, tweede lid, Gw. 1994; art. 563, derde lid, Ger.W.)
17 mei 2001
922
13. - Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Rechterlijke tucht
Geen
tuchtprocedure - Vermomde tuchtstraf - Cassatieberoep - Bevoegdheid van het
Hof
Wanneer tegen eiseres geen enkele tuchtprocedure is ingesteld en de voorzitter van
de rechtbank haar geen van de op beperkende wijze in art. 405, eerste lid, Ger.W.
opgesomde tuchtstraffen heeft opgelegd, vermag het Hof niet de feiten te onderzoeken waaruit eiseres beweert af te lei den dat haar een vermomde tuchtstraf zou zijn
opgelegd.
1060
31 mei 2001
14. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Burgerlijke zallen - Uitlegging
van een arrest.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten uit te leggen (Impliciet).
(Art. 793 Ger.W.)
21 juni 2001
1260
15. - Bevoegdheid. van het Hof- Algemeen - Burgerlijke zaken - Verbetering
van een arrest.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om zijn eigen arresten te verbeteren (Impliciet).
(Art. 794 Ger.W.)
21juni2001
1260
16. - Bevoegdheid van het Hof- Algemeen- Burgerlijke zaken- Arbeidsovereenkomst - Gezagsverhouding - Toezicht van het Hof
Ret Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden of er een gezagsverhouding bestaat
tussen de contracterende partijen en of deze derhalve door een arbeidsovereenkomst
verbonden zijn.
2209
17 december 2001
17. - Bevoegdheid van het Hof - Algemeen - Strafzalwn - Regeling van
rechtsgebied- Verzoek i.v.m. het conflict tussen twee beslissingen -Andere beslissing - Ambtshalve regeling van rechtsgebied - Voorwaarden.
Als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op het
conflict tussen een beschikking van de raadkamer en een vonnis van de correctionele
rechtbank, kan het Hof ambtshalve, aan de hand van de stukken van de rechtspleging, de regeling van de rechtspleging uitbreiden tot de tegenstrijdigheid die tevens
bestaat .tussen een andere beschikking van de raadkamer en datzelfde vonnis. (Art.
526 Sv.)
19 december 2001
2230
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELEN

18. - Bevoegdheid van het hof- Ambtshalve voorgedragen middelen - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof- Grenzen.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep
instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht

-77verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de middelen die het ambtshalve
kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht.
28 november 2001
2024
19. - Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen -Kamer
van inbeschuldigingstelling- Beslissing van buitenvervolgingstelling- Burgerlijke
partij - Veroordeling tot schadevergoeding - Cassatieberoep - Cassatiemiddelen.
Het Hof draagt op de voorziening van de burgerlijke partij geen ambtshalve
middelen voor tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die deze
burgerlijke partij die op haar verzet tegen een buitenvervolgingstelling van de
verdachte in het ongelijk wordt gesteld tot schadevergoeding jegens de verdachte
veroordeelt (impliciete oplossing). (Art. 136 oud Sv.)
2077
4 december 2001
20. - Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen - Raadkamer- Verwijzingsbeschikki1ig- Eindbeslissing op de strafvordering- Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof- Grenzen.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafVordering, cassatieberoep
instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht
verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de middelen die het ambtshalve
kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht.
2082
5 december 2001
ALLERLEI

21. - Bevoegdhed van het Hof- Allerlei - Strafzaken - Aangifte van misdrijven - Incidentele aangifte in voor het Hof aanhangige zaken - Gegrondheid.
De incidentele aangifte in voor het Hof aanhangige zaken is ongegrond indien de
feiten in de aangifte vermeld geen misdrijf opleveren. (Art. 485, 486, 493 Sv.)
9 januari 2001
43
22. - Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter - Onderzoeksmaatregel - Toezicht - Intemationale Verdragen.
De feitenrechter evalueert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid
en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel, onverminderd het
toezicht uit te oefenen door het Hof wanneer dit krachtens internationale verdragen
opgelegd wordt.
20 december 2001
2252

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET
23. - Vorderingen tot vemietiging. Cassatieberoep in het belang van de wet Geen rechtsmiddel van hager beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling -Arrest
dat het hager beroep ontvankelijk verklaart- Onontvankelijke voorziening van eiser
- Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof- Cassatie in het belang van
de wet en zonder verwijzing.
Wanneer het cassatieberoep van de eiser tot cassatie als niet ontvankelijk wordt
verworpen, omdat de bestreden beslissing een voorbereidende beslissing is waartegen eerst cassatieberoep openstaat na de eindbeslissing, vernietigt het Hof, op
vordering van de procureur-generaal, in het belang van de wet en derhalve zonder
verwijzing, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep
van eiser tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een
verzoek tot rechtshulp strekkende tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot
inbeslagneming in toepassing van de wet van 20 mei 1997 niet wettig ontvankelijk
kon verklaren, aangezien geen enkele wetsbepaling aan eiser een rechtsmiddel van
hoger beroep verleent. (Artt. 416, eerste lid, en 442 Sv.)
895
15 mei 2001
24. - Vorderingen tot vemietiging. Cassatieberoep in het belang van de wet Strafzaken - Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Cassatie beperkt tot het belang van de wet en zond~r verwijzing.

-78Vernietiging op het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, met toepassing van art. 442 Sv., instelt tegen een beslissing in strafzaken,
wordt uitsluitend uitgesproken in het belang van de wet en zonder verwijzing. (Art.
442 Sv.)
14 augustus 2001
1365

VERNIETIGING. OMVANG
BURGERLIJKE ZAKEN

25. - Vernietiging. Omvang - Burgerlijke zaken - Beslissingen die onderling
noodzakelijk verbonden zijn.
De vernietiging van een beslissing leidt tot de vernietiging van een andere
beslissing van hetzelfde arrest die met de eerste verbonden is
6 april 2001
629
STRAFZAKEN

Strafvordering
Beklaagde en verdachte
26. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Hof van assisen - Straf- Verzachtende omstandigheden - Wettigheid
- Toezicht door het Hof van Cassatie onmogelijk - Gevolg.
Wanneer het arrest van het hof van assisen wordt vernietigd omdat het een straf
heeft uitgesproken waarvan het Hof niet kan nagaan of het de straf is die de wet op
een dergelijke misdaad stelt, strekt de vernietiging zich uitsluitend uit tot de straf en
wordt de zaak naar een ander hof van assisen verwezen, dat zijn arrest op de reeds
door de jury gedane schuldigverklaring zal wijzen, zonder evenwel gebonden te zijn
door de beslissing over de verzachtende omstandigheden. (Art. 434 Sv.)
14 maart 2001
408
27. - Vernietiging. Omvang- Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Geldboete - Opdeciemen - Onwettigheid - Gevolg.
Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd,
wordt de vernietiging beperkt tot dat dictum en vindt zij plaats zonder verwijzing als
de toepasselijke opdeciemen met zekerheid kunnen worden bepaald op grand van de
vaststellingen van het vernietigde arrest. (lmpliciet.)
454
21 maart 2001
28. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafuordering - Beklaagde en
verdachte - Wettelijke herhaling - Onwettigheid - Gevolg.
De onwettigheid van de omstandigheid van wettelijke herhaling strekt zich slechts
uit tot de gehele straf die voor de misdrijven is opgelegd alsook tot de bijdrage tot het
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; zij heeft
evenwel geen weerslag op de verklaring van schuld aan die misdrijven
25 april 2001
721
29. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Veroordeling - Geldboete - Opdeciemen - Onwettige verhoging Vernietiging zonder verwijzing.
Ret Hof vernietigt zonder verwijzing de beslissing van de strafrechter waarbij de
geldboete onwettig wordt verhoogd met 1990 deciemen in zoverre die geldboete wordt
verhoogd met meer dan 990 deciemen. (Art. 1 wet 5 maart 1952.)
19juni2001
1224
30. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafuordering - Beklaagde en
verdachte - Onmiddellijke aanhouding - Toepassing.
De vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding
wordt bevolen. (Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
1387
4 september 2001
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-7931. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Geen instemming
van de beklaagde - Bevolen opschorting- Onwettigheid- Vernietiging- Omvang.
Vernietiging van de beslissing die de opschorting van de uitspraak beveelt, strekt
zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter het misdrijf bewezen verklaart,
wanneer de vernietiging is bevolen op een grond die vreemd is aan die waarop die
beslissing steunt, wat het geval is wanneer die onregelmatigheid alleen verband
houdt met de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling, zoals bij gebrek aan instemming van de beklaagde.
(Artt. 1, 3 en 6 Probatiewet.)
1876
7 november 2001
32. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Beklaagde en
verdachte - Beschikking tot verwijzing van de zaak naar de raadkamer - Daaropvolgende beslissingen - Vernietiging van de beschikking tot verwijzing van de
raadkamer - Gevolg.
Vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beschikking van de
raadkamer die hem verwijst naar de correctionele rechtbank, brengt vernietiging
mee van alles wat voor hem uit die beschikking volgt.
28 november 2001
2014
Openbaar ministerie en vervolgende partij
33. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering - Openbaar ministerie en vervolgende partij- Voorziening van het openbaar ministerie - Vernietiging
van het beschikkend gedeelte over de strafvordering - Beschikkend gedeelte dat
uitspraak doet over de grondslag van de burgerlijke rechtsvordering.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van het O.M. aileen, het beschikkend
gedeelte van een vonnis over de strafvordering vernietigt, strekt die vernietiging zich
niet uit tot het beschikkend gedeelte dat ,uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen
28 februari 2001
379
Burgerlijke rechtsvordering
Beklaagde
34. - Vernietiging. Omvang - Strafzahen - Burgerlijke rechtsvordering Behlaagde - Burgerlijke partij- Medebeklaagde - Vernietiging van de eindbeslissing op een van de rechtsvorderingen - Andere rechtsvordering - Geen eindbeslissing - Beginsel van de aansprakelijkheid - Eindbeslissing - Omvang van de
schade - Vernietiging - Voorwaarden.
Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, beklaagde en burgerlijke partij, van
de eindbeslissing over zijn rechtsvordering als burgerlijke partij tegen een andere
beklaagde, brengt vernietiging mee van de eindbeslissing over het beginsel van
aansprakelijkheid en van de niet definitieve beslissing over de omvang van de
schade, die gewezen zijn op de rechtsvordering die tegen hem in zijn hoedanigheid
van beklaagde is ingesteld door een andere burgerlijke partij, wanneer die beslissingen steunen op dezelfde onwettigheid, oak al is het cassatieberoep tegen de niet
definitieve beslissing thans niet ontvankelijk en heeft eiser bijgevolg van het ertegen
ingestelde cassatieberoep afstand gedaan zonder erin te berusten.
6 juni 2001
1094
Tussenkomende partij
35. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij - Beslissing over het beginsel van de veroordeling - Vernietiging - Uitbreiding - Geen eindbeslissing - Omvang van de schade.
Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij, van de
beslissing over het beginsel van haar veroordeling, brengt vernietiging mee van de
niet definitieve beslissing over de omvang van de schade, die het gevolg is van de
eerstgenoemde beslissing.
30 mei 2001
1032
36. - Vernietiging. Omvang
Strafzahen - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij - Verzekeraar van de beklaagde - Arrest dat uitspraak doet

-80over de burgerlijke rechtsvorderingen - Cassatie -Andere daaruit voortvloeiende
arresten - Zelfde onwettigheid- Gevolg.
Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij, van een
arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegen haar ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, brengt de vernietiging mee van de andere arresten waartegen die
partij cassatieberoep heeft ingesteld, in zoverre zij uitspraak doen over die burgerlijke rechtsvorderingen, aangezien zij het gevolg zijn van eerstgenoemd arrest en
door dezelfde onwettigheid zijn aangetast, ook al voert eiseres geen enkel middel aan.
24 oktober 2001
1755
37. - Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Tussenkomende partij- Verzekeraar van de beklaagde - Cassatie - Cassatieberoep
van de beklaagde - Gevolg.
Wanneer de beklaagde en zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar regelmatig
cassatieberoep hebben ingesteld tegen een arrest dat hen in solidum veroordeelt tot
schadeloosstelling van de getroffene van een ongeval, en, op het cassatieberoep van
de verzekeraar, de tegen hem gewezen beslissing vernietigd wordt, leidt die vernietiging tot vernietiging van de door dezelfde onwettigheid aangetaste beslissing
waarbij de beklaagde wordt veroordeeld, zelfii.<'tls laatstgenoemde geen enkel middel
aanvoert.
24 oktober 2001
1755

BINDENDVERKLARING
38. - Bindendverklaring - Cassatieberoep - Strafzaken - Vrijwillig tussengekomen partij- Tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen partij- Cassatieberoep
tegen de vrijwillig tussengekomen partij - Geen geding tussen die partijen noch
veroordeling - Betekening van het cassatieberoep aan de vrijwillig tussengekomen
partij - Gevolgen.
De betekening aan de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij van het
cassatieberoep van de voor dat gerecht tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen
partij, geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest
17 januari 2001
96

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
Eisers en verweerders
Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij
Termijnen van cassatieberoep en betekening
Duur, begin en einde
Voorbarig cassatieberoep
Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep
Vormen
Vorm en termijn voor memories en stukken
Onsplitsbare zaken
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
Allerlei
Mstand
STRAFZAKEN

Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
Strafvordering
Beklaagde en verdachte
Burgerlijke partij
Burgerlijke rechtsvordering
Tussenkomende partij
Termijnen voor cassatieberoep en betekening
Strafvordering
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-81Duur, begin en einde
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep
Geschil inzake bevoegdheid
Burgerlijke rechtsvordering
Duur, begin en einde
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
Eindbeslissing
Allerlei
Vormen
Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging
Vonn en termijn voor memories en stukken
Allerlei
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Algemeen
StrafVordering
Algemeen
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
Gemis aan belang of bestaansreden
Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij
Mstand
Algemeen
StrafVordering
Burgerlijke rechtsvordering
BELASTINGZAKEN

Algemeen
Vormen
Algemeen
_
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep
Gemis aan belang of bestaansreden
TUCHTZAKEN

Termijnen van cassatieberoep en betekening
ARRESTEN RAAD VAN STATE
ALLERLEI

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

1. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Verscheidene middelen - Verscheidene
partijen - Geen middel jegens een van die partijen - Ontvankelijkheid.
De voorziening jegens een partij op wie geen enkel tot staving van de voorziening
aangevoerd middel betrekking heeft, is ontvankelijk wanneer een van die middelen,
indien het in een van de onderdelen ervan gegrond was, tot vernietiging zou kunnen
leiden van de beschikkingen van het bestreden arrest die verzoekster in cassatie
nadeel berokkenen.
21 juni 2001
1248
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD

Eisers en verweerders
2. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders - Verweerder - Instituut dat een ander
instituut opvolgt - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het tegen het Instituut der accountants ingestelde cassatieberoep, aangezien dat instituut wettelijk niet langer bestaat en de rechten en

-82verplichtingen ervan zijn overgegaan op het Instituut van de accountants en de
belastingconsulenten dat rechtspersoonlijkheid geniet
15 maart 2001
430
3. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders - Beslissing die definitief is geworden op
de hoofdvordering - Cassatieberoep door de gevrijwaarde ingesteld tegen de oorspronkelijke eiser- Geen enkele onsplitsbaarheid - Ontvankelijkheid.
Hoewel er geen onsplitsbaarheid is tussen de hoofdvordering en de vordering tot
vrijwaring, is het cassatieberoep van de tot vrijwaring opgeroepen partij tegen de
beslissing op de hoofdvordering ontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke eiser aangezien
er voor de bodemrechters een geschil tussen die twee partijen bestond
29 maart 2001
527
4. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld- Eisers en verweerders- Beslissing definitief geworden tussen die
eiser en de gevrijwaarde - Cassatieberoep door de verweerder in vrijwaring - Geen
enkele onsplitsbaarheid - Ontvankelijkheid.
Wanneer de beslissing waarbij de gevrijwaarde, op de hoofdvordering, wordt
veroordeeld om de oorspronkelijke eiser te vergoeden, bij gebrek aan cassatieberoep
vanwege de gevrijwaarde definitief geworden is tussen die eiser en de gevrijwaarde,
is het cassatieberoep van de in vrijwaring opgeroepen partij tegen die beslissing,
ondanks het gebrek aan onsplitsbaarheid van de hoofdvordering en de vordering tot
vrijwaring, ontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke eiser aangezien er voor de bodemrechters een geschil tussen die twee partijen bestond
29 maart 2001
527
5. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders - Grand van niet-ontvankelijkheid Vordering tot bindendverklaring van het arrest - Gebrek aan belang.
De vordering van eiser in cassatie tot bindendverklaring van het arrest is
ontvankelijk wanneer hij er belang bij heeft de te wijzen beslissing verbindend te
horen verklaren voor verweerder, op die eis. (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
1940
16 november 2001
6. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld - Eisers en verweerders - Geding voor de feitenrechter Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep van eiser t.a.v. verweerder wanneer tussen de
eiser in cassatie en die verweerder voor de feitenrechter een geschil aanhangig was
en de bestreden beslissing daarover uitspraak doet. (Artt. 17, 18 en 1073 Ger.W.)
1962
19 november 2001
7. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld- Eisers en verweerders- Vordering tot bindendverklaring van het
arrest- Middel van niet-ontvankelijkheid- Verweerders op deze vordering opgeroepen tot bindendverklaring voor de feitenrechter- Verwijzing naar de bijzondere rol
van de vordering tot bindendverklaring - Arrest gewezen buiten de tot bindendverklaring opgeroepen partijen om - Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is de vordering van eisers in cassatie tot bindendverklaring van het
arrest wanneer eisers er belang bij hebben dat de verweerders op deze eis zich niet
meer op het bestaan zouden kunnen beroepen van het bestreden arrest indien dit
voor het Hof zou vernietigd worden; dit geldt ook wanneer de verweerders op deze eis
reeds voor de feitenrechter tot bindendverklaring werden opgeroepen, maar die
vordering tot bindendverklaring door de feitenrechter werd afgesplitst en naar de
bijzondere rol verwezen en het bestreden arrest gewezen is tussen de andere partijen
en buiten de tot bindendverklaring opgeroepen partijen om. Artt. 15 en 16 Ger.W.)
10 december 2001
2138
8. - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld- Eisers en verweerders - Vordering tot bindendverklaring van het
arrest - Middel van niet-ontvankelijkheid - Belang.

-83Wanneer het belang van de eisers om de bindendverklaring van het tussen te
komen arrest voldoende uit de procedure blijkt, zijn de eisers niet verplicht daar nog
verdere motivering voor te geven. (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
2138
10 december 2001
Gevolgen van niet-ontvankelljkbeid t.a.v. een partij
9. - Burgerlijke zaken -..-.:. Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet
worden ingesteld- Gevolgen van niet-ontvankelijkheid t.a.v. een partij- Procespartij die haar activiteiten ouerdraagt in de loop van het geding - Gebrek aan
kennisgeving aan de partij die cassatieberoep instelt - Geuolgen.
Het cassatieberoep dat een wederpartij instelt tegen een betrokken partij die in de
loop van het geding haar activiteit geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen, is
ontvankelijk wanneer de partij tegen welke het rechtsmiddel is gericht van die
overdracht geen kennis heeft gegeven aan de partij die het rechtsmiddel heeft
ingesteld, ongeacht of die overdracht al dan niet in het Belgisch Staatsblad werd
gepubliceerd. (Art. 1079 Ger.W.)
1318
29 juni 2001
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING

Duur, begin en einde
10. - Burgerlijke zaken - Termijnen uan cassatieberoep en betekening- Duur,
begin en einde - Begin - Ondernemingsraad en comite voor preventie en bescherming op het werk - Verkiezingen - Arbeidsgerecht - Beslissing - Kennisgeuing.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die is ingesteld meer dan
drie maanden nadat de beslissing van het arbeidsgerecht over een geschil betreffende
verkiezingen voor de ondernemingsraden en de veiligheidscomites bij gerechtsbrief
ter kennis van de eiser is gebracht. (Artt. 2, 32, 57 en 1073, eerste lid, Ger.W.; artt.
24, §§ 1 en 2, 5°, en§ 3, Bedrijfsorganisatiewet; artt. 79; §§ 1 en 2, 5°, en§ 3, wet 4
aug. 1996.)
258
12 februari 2001
11. - Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur,
begin en einde - Begin - Betekening die rechtsmisbruik oplevert - Gevolg.
Een betekening die rechtsmisbruik oplevert kan niet dienen als aanvang van de
termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld. (Art. 1073 Ger.W.)
531
29 maart 2001
12. - Burgerlijhe zaken - Termijnen van cassatieberoep en betehening - Duur,
begin en einde - Begin - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Werknemers Rechterlijke beslissing - Kennisgeving.
Laattijdig en dus niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat meer dan drie
maanden na de kennisgeving van de beslissing door de griffier overeenkomstig
artikel 792, tweede en derde lid, Ger.W. wordt ingesteld tegen een arrest inzake
Z.I.V.-verzekering voor de werknemers. (Artt. 32, 2°, 580, 1° en 2°, 704, eerste lid,
792, tweede en derde lid, 1073, eerste lid, 1078 en 1079, eerste lid, Ger.W.)
5 november 2001
1851
Voorbarig cassatieberoep
13. - Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Voorbarig cassatieberoep - Bestreden arrest- Beslissing- Heropening van het de batCassatieberoep u66r de eindbeslissing.
In zoverre het bestreden arrest zich ertoe beperkt het debat te heropenen en de
zaak te verdagen teneinde de partijen de gelegenheid te geven conclusies te nemen en
pleidooien te houden, is het een beslissing alvorens recht te doen en is het
cassatieberoep dat tegen die beslissing wordt ingesteld v66r de eindbeslissing dus
niet ontvankelijk. (Art. 19 en 1077 Ger.W.)
19 november 2001
1962

-84Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep
14. - Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening- Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Laattijdig ingediende conclusieWering uit het de bat - Aard van de beslissing.
Onmiddellijk, d.i. voor de eindbeslissing, vatbaar voor cassatieberoep, is de
beslissing een laattijdig overgelegde conclusie uit het debat te weren, daar ze een
beslissing is waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput. (Art.
1077 Ger.W.)
2244
20 december 2001
VORMEN

Vorm en termijn voor memories en stukken
15. - Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken
- Stukken - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - Bewijs - Gemeente College van burgemeester en schepenen- Gemeenteraad- Machtiging- Neerlegging.
De machtiging die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen geeft om een cassatieberoep in te stellen in naam van de gemeente kan na het
neerleggen van de voorziening ter griffie van het Hof neergelegd worden. (Art. 270
Nieuwe Gemeentewet.)
806
4 mei 2001
Onsplitsbare zaken
16. - Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare zaken - Geschil over de
collectieve schuldenregeling - Cassatieberoep niet tegen alle partijen gericht Ontuankelijkheid.
In burgerlijke zaken is het cassatieberoep in een onsplitsbaar geschil niet ontvankelijk wanneer het niet gericht is tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken
partijen wier belang strijdig is met dat van eiser; zulks is het geval met het geschil
over de vraag of bij de verdeling die vastgelegd is in de collectieve schuldenregeling
van verweerster rekening moet worden gehouden met het algemeen voorrecht dat
ten voordele van eiser is ingesteld. (Artt. 31 en 1084 Ger.W.)
742
26 april 2001
17. - Burgerlijke zaken - Vormen - Onsplitsbare zaken
Onregelmatige
betekening - Bedoeling van de wetgeuing - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat aan een partij in een onsplitsbaar geschil onregelmatig is
betekend, is ontvankelijk wanneer die betekening het doel heeft bereikt dat de wet
ermee beoogt, te weten aan die partij het afschift te bezorgen van het verzoekschrift
tot cassatie en haar de mogelijkheid te bieden haar verweermiddelen uiteen te
zetten. (Art. 867 Ger.W.)
1114
7 juni 2001
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
18. - Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar uoor cassatieberoep - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar uoor cassatieberoep - Dienstorder van de rechtbank.
De handeling waarbij de voorzitter van de rechtbank de dienstregeling voor het
gerechtelijk jaar opmaakt is een maatregel van inwendige aard die niet de kenmerken vertoont van de in artt. 608 en 609, 1", Ger.W. bedoelde beslissingen die vatbaar
zijn voor cassatieberoep. (Artt. 316, 608 en 609, 1°, Ger.W.)
31 mei 2001
1060
Allerlei
19. - Burgerlijke zaken- Beslissingen vatbaar uoor cassatieberoep -AllerleiCassatieberoep tegen een uonnis - Cassatieberoep tegen een arrest - Hoger beroep
ontvankelijk verklaard bij eindvonnis - Cassatieberoep tegen het vonnis- Ontvankelijkheid.

-85Wanneer het arbeidshof bij eindarrest het boger beroep van eiser tegen het
bestreden vonnis ontvankelijk heeft verklaard, is dat vonnis niet vatbaar voor
cassatieberoep.
22 oktober 2001
1743
AFSTAND

20. - Burgerlijke zaken - Afstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie Verlenen van akte van afstand.
In burgerlijke zaken verleent bet Hof akte van de door een advocaat bij het Hofvan
Cassatie gedane afstand van cassatieberoep. (Artt. 824 en 1112 Ger.W.)
15 januari 2001
78

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

Strafvordering
Beklaagde en verdachte
21. - Strafzahen- Personen door oftegen wie cassatieberoep kan ofmoet worden
ingesteld - Strafvordering - Behlaagde en verdachte - Inverdenhinggestelde Regeling van de rechtspleging- Hoger beroep tegen beschikhingen van de raadhamer
- Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling - Onmiddellijh cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan een
inverdenkinggestelde maar onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn boger beroep tegen
de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,
op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking boger beroep kon instellen. (Artt. 135,
§ 2, en 416, tweede lid, Sv.)
30 januari 2001
193
22. - Strafzahen - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden
ingesteld - Strafuordering - Behlaagde en verdachte - Cassatieberoep van de
behlaagde - Overlijden van de behlaagde tijdens de procedure in cassatie - Gevolg.
Het cassatieberoep van een beklaagde die overlijdt vooraleer het Hofvan Cassatie
over het bestreden arrest uitspraak heeft gedaan, is zonder voorwerp.
31 januari 2001
194
23. - Strafzahen - Personen door of tegen wie cassatieberoep han of moet worden
ingesteld - Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Onbevoegdverhlaring.
Het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing van een strafgerecht dat
zich onbevoegd verklaart om van de strafVordering kennis te nemen, is niet
ontvankelijk
21 februari 2001
347
24. - Strafzahen - Personen door of tegen wie cassatieberoep han of moet worden
ingesteld - Strafvordering - Behlaagde en verdachte - Verdachte - Regeling van
de rechtspleging - Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling - Hogere
beroepen tegen de beschihhingen van de raadkamer - Betwisting over het bestaan
van voldoende aanwijzingen van schuld - Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvanhelijllheid.
Krachtens art. 416, tweede lid, Sv., kan de verdachte slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet over zijn hager beroep tegen de beschikking van de raadkamer,
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde dat hij
tegen die beschikking boger beroep heeft kunnen instellen; er wordt geen geschil
inzake bevoegdheid opgeworpen noch enige niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aangevoerd, wanneer de verdachte betoogt dater onvoldoende aanwijzingen van
schuld of van een misdrijfbestaan. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid,
en 539 Sv.)
28 november 2001
2017

-86Burgerlijke partij
25. - Strafzahen - Personen door of tegen wie cassatieberoep han of moet worden
ingesteld - Strafvordering - Burgerlijhe partij - Ontvanhelijhheid - Grenzen.
Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de beslissing op de strafvordering is niet ontvankelijk als die partij niet is veroordeeld in de door het O.M.
gemaakte vervolgingskosten
18 april 2001
648
Burgerlijke rechtsvordering
Tussenkomende partij
26. - Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep han of moet worden
ingesteld - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Vrijwillig
tussengekomen partij- Tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen partij- Cassatieberoep tegen de vrijwillig tussengelwmen partij - Geen geding tussen die partijen
noch veroordeling - Betekening van het cassatieberoep aan de vrijwillig tussengekomen partij - Gevolgen.
De voor het strafgerecht in tussenkomst en vrijwaring opgeroepen partij kan geen
ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen de voor dat gerecht vrijwillig tussengekomen partij, wanneer tussen die partijen geen geding is aangegaan en geen
veroordeling van de eerste ten gunste van de tweede is uitgesproken
17 januari 2001
96
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING

Strafvordering
Duur, begin en einde
27. - Strafzahen- Termijnen voor cassatieberoep en betehening- Strafvordering - Duur, begin en einde - Bij verstek gewezen arrest tot verwijzing Cassatieberoep van de verdachte - Vertrekpunt.
De termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen het arrest dat
de verdachte naar de correctionele rechtbank of politierechtbank verwijst, begint te
lopen vanaf de uitspraak ervan, aangezien geen enkele wettelijke bepaling de
betekening van dat arrest oplegt. (Art. 373 Sv.)
48
10 januari 2001
28. - Strafzahen - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duw; begin en einde - Voorziening van de beklaagde tegen een op verzet en
bij verstek gewezen arrest- 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, dat op verzet en bij verstek gewezen, niet
vatbaar was voor verzet, ook al is de betekening niet aan de persoon gedaan. (Artt.
187, 373, 413, derde lid, Sv.)
24 april 2001
718
29. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur; begin en einde - Cassatieberoep van de beschuldigde - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Beschikldng tot gevangenneming - Bij verstek gewezen
beschikking.
De termijn waarover de beschuldigde beschikt om cassatieberoep in te stellen
. tegen het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling een beschikking tot
gevangenneming uitvaardigt, bedraagt vijftien vrije dagen; indien de beslissing bij
verstek is gewezen, begint die termijn pas te lopen vanaf de betekening van dat
arrest. (Art. 373 Sv.)
19 september 2001
1479
30. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Duur; begin en einde - Cassatieberoep tegen beslissingen bij verstek en op
verzet - Verzet door beklaagde tijdens buitengewone termijn - Verzet ongedaan Ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen beslissing bij verstek.

-87De voorziening van de beklaagde die cassatieberoep instelt tegen een beslissing bij
verstek en de daaropvolgende beslissing die het verzet ongedaan verklaart is slechts
ontvankelijk t.o.v. de beslissing bij verstek zo verzet werd gedaan binnen de gewone
termijn. (Art. 187 en 373 Sv.)
·
4 december 2001 ,I
2070
Voorbarig cassatii'beroep (geen eindbeslissing)
31. - Strafzaken - Termijnen uoor cassatieberoep en betekening - Strafuordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing).
Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het strafonderzoek of van de
ermee gepaard gaande strafvordering en is mitsdien niet vatbaar voor onmiddellijk
cassatieberoep, het arrest dat het verzoek strekkend tot toezicht van het onderzoek
overeenkomstig art. 136 Sv., onontvankelijk verklaart om reden dat het verzoekschrift niet werd ingediend volgens de bepalingen van dit artikel, en'dat de termijn
van zes maanden sinds een vorig toezichtsarrest nog niet is verstreken. (Art. 136 Sv.)
27 maart 2001
510
32. - Strafzaken - Termijnen uoor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Plaatsueruangend magistmat-Medebeklaagden- Misdaden- Correctionalisering-Kamer van inbeschuldigingstelling
- Bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd door de medebeklaagden - Beslissingen - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Wanneer de procureur-generaal bij het hofvan beroep de kamervan inbeschuldigingstelling
vordert aan een plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste
gelegde misdaden te correctionaliseren, kan geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen van verzachtende
omstandigheden als deze omtrent de door de medebeklaagden gevraagde bijkomende
onderzoekshandelingen. (Artt. 416, tweede lid, en 479 Sv.)
24 april 2001
714
33. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing- Inverdenkinggestelde in
voorlopige hechtenis - Kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het dossier
gedurende drie dagen - Aanvraag tot verlenging van de termijn aan de raadkamer
- Verzoek ongegrond verklaard - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
De beslissing van de raadkamer, die uitspraak doet over de door de raadkamer
ongegrond verklaarde aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis
tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het dossier, na het nemen door de
procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of een
arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden
ingesteld. (Art. 127 en 416, eerste lid, Sv.)
24 april 2001
715
34. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Stmfvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Regeling van de rechtspleging- Procureur des Konings - Vordering tot verwijzing - Inverdenkinggestelde in
voorlopige hechtenis - Kennisgeving van de terbeschihkingstelling van het dossier
gedurende drie dagen - Afwijzing van de aanvmag tot verlenging van de termijn
door de onderzoeksrechter-Hoger beroep-Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
- Cassatieberoep - Ontvankelijhheid.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de
door de onderzoeksrechter afgewezen aanvraag van de inverdenkinggestelde in
voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het dossier, na
het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep
kan worden ingesteld. (Artt. 127 en 416, eerste lid, Sv.)
24 april 2001
715
35. - Strafzaken - Termijnen uoor cassatieberoep en betehening - Strafuordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Regeling van de rechtspleging- Procureur des Konings- Vordering tot verwijzing- Inuerdenkinggestelde in
uoorlopige hechtenis - Kennisgeving van de terbeschikkingstelling van het dossier

-88gedurende drie dagen - Aanvraag tot verlenging van de termijn aan de raadkamer
- Verzoek ongegrond verklaard - Hoger beroep - Beslissing van de hamer van
inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de
door de raadkamer ongegrond verklaarde aanvraag van de inverdenkinggestelde in
voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het dossier, na
het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep
kan worden ingesteld. (Art. 127 en 416, eerste lid, Sv.)
715
24 april 2001
36. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betehening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijkheid Voorwaarden.
Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat de verdachte
alleen een onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing
van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als
die waarin bij boger beroep kan instellen tegen de beschikking tot verwijzing naar de
raadkamer, nl. wanneer bet arrest van verwijzing zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden; bet cassatiemiddel dat de verdachte aanvoert tot
staving van bet cassatieberoep dat hij ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus
niet ontvankelijk, wanneer bet de appelrechters verwijt de verdacbte het voordeel
van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd op grond van redenen die
de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de
onderzoeksgerechten onderwerpt. (Art. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
2 mei 2001
788
37. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening- Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Rechtshulpverzoek strekkend
tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - Raadkamer Beschikking tot uitvoerbaarverklaring- Hoger beroep- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Verwerping - Ontvankelijkheid.
Ret cassatieberoep dat de tussenkomende partij instelt tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn beroep tegen de beschikking tot
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een verzoek tot rechtshulp strekkende
tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming in toepassing van de
wet van 20 mei 1997 ongegrond wordt verklaard, is niet ontvankelijk, aangezien die
beslissing een voorbereidende beslissing is waartegen eerst cassatieberoep openstaat
na de eindbeslissing. (Art. 416, eerste lid, Sv.; art. 10 wet van 20 mei 1997 betreffende
de internationale samenwerking inzake tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en
verbeurdver klaringen.)
15 mei 2001
895
38. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Rechtshulpverzoek strehkend
tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - Raadkamer Beschikking tot uitvoerbaarverhlaring- Uitvoering - Derdenverzet - Beschikking
van de raadhamer - Niet-toelaatbaarverklaring van het derdenverzet - Hoger
beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwerping - Ontvankelijkheid.
Ret cassatieberoep dat de eiser op derdenverzet instelt tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn beroep tegen de beschikking van de
raadkamer, die zijn derdenverzet tegen een voorlopige maatregel of tegen een
inbeslagneming ingevolge een in toepassing van de wet van 20 mei 1997 uitvoerbaar
verklaard rechtshulpverzoek niet-toelaatbaar verklaart, ongegrond wordt verklaard,
is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing een voorbereidende beslissing is
waartegen eerst cassatieberoep openstaat na de eindbeslissing. (Art. 416, eerste lid,
Sv.).
15 mei 2001
895
39. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Raadhamer- Termijn voor

-89inzage van het dossier- Verlenging- Weigering- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Niet ontvankelijk hager beroep.
Het cassatieberoep van de verdacbte is niet ontvankelijk, wanneer bet v66r de
eindbeslissing ingesteld wordt tegen bet arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
die zijn boger beroep niet ontvankelijk verklaart tegen de bescbikking van de
raadkamer, waarbij zijn vordering tot verlenging van de bij art. 127, derde en vijfde
lid, Sv., bepaalde termijn voor inzage van bet dossier ongegrond was verklaard,
aangezien dat arrest geen eindbeslissing is in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., en
nocb over een gescbil inzake bevoegdbeid, nocb met toepassing van de artt. 135 en
235bis van dat wetboek, nocb over bet beginsel van aansprakelijkheid uitspraak
doet. (Artt. 127, derde en vijfde lid, 135, 235bis en 416 Sv.)
6 juni 2001
1096
40. - Strafzaken - Tennijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbal'ig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Verwijzingsarrest - Cassatieberoep van de verdachte - Ontvankelijhheid.
Een verdacbte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest
van de kamer van inbescbuldigingstelling dat uitspraak doet over bet boger beroep
tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank
verwijst, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking boger beroep heeft kunnen
instellen. (Artt. 135, tweede lid, en 416, tweede id, Sv.)
12 september 2001
1435
41. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Inverdenkinggestelde - Verweer betreffende de bezwaren - Ontvankelijkheid van
het cassatieberoep.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling op bet verweer van de inverdenkinggestelde
dat enkel betrekking beeft op het aspect van de mogelijke bezwaren geen uitspraak
doet over de regelmatigheid van een in het kader van een opsporings- of gerechtelijk
onderzoek verkregen bewijselement, maar enkel te kennen geeft dat het door de
inverdenkinggestelde aangevoerde verweer de bewijswaarde van deze elementen
betreft, is die beslissing geen eindbeslissing en wordt er evenmin uitspraak gedaan
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv., zodat het onmiddellijk cassatieberoep hiertegen door de inverdenkinggestelde niet ontvankelijk is. (Art. 416 Sv.)
2 oktober 2001
1622
42. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Verzoek tot opheffing van een
opsporingshandeling - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling Voorziening.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat verzoeker tot opheffing van een
opsporingshandeling met betrekking tot zijn goederen v66r de eindbeslissing instelt
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat geen arrest inzake
bevoegdheid is, waarbij zijn boger beroep tegen de afWijzing van zijn verzoek door de
procureur des Konings ongegrond wordt verklaard. (Artt. 28sexies en 416 Sv.)
1819
30 oktober 2001

43. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering. - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Stedenbouw - Straf Veroordeling - Herstel van plaats in de vorige staat - Geen eindbeslissing op de
strafvordering - Ontvankelijkheid.
Tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, is het
cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake
stedenbouw en ruimtelijke ordening, de uitspraak over de gehele of gedeeltelijke
vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat of tot herstel aanhoudt, niet
ontvankelijk, aangezien de appelrechters hun bevoegdheid m.b.t. de strafvordering
niet volledig hebben uitgeoefend. (Art. 416 Sv.; art. 65, wet. 29 maart 1962; oud art.
67, nieuw art. 155, W.W.R.O.S.P.)
14 november 2001
1923

-90Geen eindbeslissing, tocb onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep
44. - Strafzaken - Tennijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging- Inverdenhinggestelde- Hoger beroep tegen beschikkingen
van de raadhamer - Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling Ontvankelijkheid.
Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan een
inverdenkinggestelde maar onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest
van de kamer van inbescbuldigingstelling dat gewezen is op zijn boger beroep tegen
de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele recbtbank verwijst,
op voorwaarde dat hij tegen deze bescbikking boger beroep kon instellen. (Artt. 135,
§ 2, en 416, tweede lid, Sv.)
193
30 januari 2001
45. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Verdachte- Regeling van de rechtspleging- Raadkamer- Beschikking tot verwijzing
-Hoger beroep van de verdachte- Verzuim in de beschikking- Motivering- Geen
antwoord op de conclusie - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat het
hager beroep ontvankelijk maar niet-gegrond verklaart - Ontvankelijkheid.
Ret onmiddellijk cassatieberoep dat de verdacbte instelt tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn boger beroep tegen de bescbikking
van de raadkamer die hem naar de correctionele recbtbank verwijst, niet gegrond is
verklaard, is ontvankelijk, wanneer bij voor de appelrecbter een verzuim in de
bescbikking tot verwijzing aanvoert, te weten een gebrek aan antwoord op de
conclusie die de leemten in bet onderzoek aanklaagt en om aanvullende onderzoeksopdracbten verzoekt. (Impliciet). (Artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv.)
27juni2001
1291
46. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betehening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Verdachte - Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling - Ontvanhelijkheid.
De verdacbte kan aileen maar een onmiddellijk cassatieberoep instelling tegen de
beslissing van de kamer van inbescbuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die
waarin bij boger beroep kan instellen tegen een bescbikking tot verwijziging
overeenkomstig art. 135, § 2, Sv.; bet onmiddellijk cassatieberoep dat de verdacbte
tegen een arrest instelt, gewezen op het hoger beroep dat een persoon, wiens
hoedanigheid van burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een bescbikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, is dus niet ontvankelijk. (Art.
135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
24 juli 2001
1338
47. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening- Strafvordering- Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep- Kamer
van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Onregelmatigheid
van de verwijzingsbeschikhing, opgeworpen door de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid.
De kamer van inbescbuldigingstelling die bij de regeling van de recbtspleging bet
boger beroep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaart, maar in werkelijkheid die partij. geroepen werd uitspraak te doen over de onregelmatigheden,
verzuimen of nietigbeden die de verwijzingsbescbikking zelf aantasten, is gebouden
de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken.
1346
31 juli 2001
48. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering- Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voorcassatieberoep-Inverdenkinggestelde
- Verwijzing door de raadhamer - Hoger beroep - Beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling - Ontvanhelijkheid.
De inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen
een arrest over zijn hoger beroep tegen een verwijzingsbescbikking in gelijkaardige
gevallen als waarin hij overeenkomstig artikel135, § 2, Wetboek van Strafvordering

~-----

~~---~-~-~---

-~-----

____________ 1_ ~

-91hoger beroep kan instellen tegen de beschikking van de raadkamer. (Art. 129, 130,
131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, en 539 Sv.)
4 september 2001
1384
49. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Beslissing over regelmatigheid van de procedure Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende op
het hager beroep van een burgerlijke partij tegen een beschikking van de raadkamer
die het onderzoek nietig en de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, de
bestreden beschikking wijzigt door, met eenparige stemmen, te beslissen dater thans
geen redenen voorhanden zijn om bepaalde stukken nietig te verklaren en de
verwijdering ervan te bevelen. (Art. 235bis, § 2, en 416, tweede lid, Sv.) (Impliciete
oplossing.)
1615
2 oktober 2001
50. - Strafzaken - Tennijnen voor cassatieberoep en betekening - StrafuOI·dering - Geen eindbeslissing, tach onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging- Verdachte -Hoger beroep tegen de beschikkingen van de
raadkamer- Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling- Betwisting over
het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld - Ontvankelijkheid.
Krachtens art. 416, tweede lid, Sv., kan de verdachte slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet over zijn hager beroep tegen de beschikking van de raadkamer,
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde dat hij
tegen die beschikking hager beroep heeft kunnen instellen; er wordt geen geschil
inzake bevoegdheid opgeworpen noch enige niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aangevoerd, wanneer de verdachte betoogt dat er onvoldoende aanwijzingen van
schuld of van een misdrijfbestaan. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid,
en 539 Sv.)
28 november 2001
2017
Geschil inzake bevoegdheid
51. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering - Geschil inzake bevoegdheid -Kamer van inbeschuldigingstelling- Controle
van het onderzoek- Onderzoeksrechter- Bevoegdheid ratione loci - SamenhangCassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamervaninbeschuldigingstelling,
dat uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van de artt. 416, tweede
lid, Sv., is ontvankelijk; dat is het geval, wanneer de verdachte, die het onderzoek met
toepassing van art. 136 Sv. aan het toezicht op de kamer van inbeschuldigingstelling
onderwerpt, voor dat rechtscollege aanvoert dat de onderzoeksrechter ratione loci
onbevoegd is om kennis te nemen van de feiten waarop de aanvullende vorderingen
van de procureur des Konings steunen, op grond dat er geen enkele samenhang
bestaat tussen die feiten en die waarvan de onderzoeksrechter oorspronkelijk
kennisgenomen heeft. (Impliciet.). (Artt. 136 en 416, tweede lid, Sv.)
26 september 2001
1551
Burgerlijke rechtsvordering
Duur, begin en einde
52. - Strafzahen - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijhe
rech.tsvordering- Duur, begin en einde -Begin - Beslissing bij verstek t.a.v. de
behlaagde - Betekening op ve1·zoeh van h.et openbaar ministerie - Gevolg.
De betekening op verzoek van het openbaar ministerie van een ten aanzien van de
beklaagde bij verstek gewezen beslissing doet voor laatstgenoemde de verzettermijn
ingaan en bepaalt bijgevolg het tijdstip waarop de termijn waarbinnen de burgerlijke
partij cassatieberoep kan instellen, begint te lopen. (Art. 413, derde lid, Sv.)
13 februari 2001
276

-92Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)
53. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Schade - Eigen
vermogen - Vermogen van huwgemeenschap - Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen de
burgerlijke vorderingen met betrekking tot het eigen vermogen en het vermogen van
de huwelijksgemeenschap een geheel. (Art. 416 Sv.)
6 februari 2001
224
54. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Definitieve
schadeloosstelling - Geen uitspraak over de appelkosten - Aanhouding van de
uitspraak - Verdaging sine die.
Ret cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het v66r de eindbeslissing wordt
ingesteld tegen een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, die de beklaagde
veroordeelt tot een definitieve schadeloosstelling, maar verzuimt uitspraak te doen
over de appelkosten m.b.t. die burgerlijke rechtsvordering en, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de uitspraak over de overige vorderingen aanhoudt en het
onderzoek van de zaak sine die verdaagt (lmpliciet.)
7 februari 2001
232

55. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Veroordeling bij
verstek - Cassatieberoep van de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn Ontvankelijkheid.
Ret cassatieberoep dat de beklaagde tijdens de gewone verzettermijn instelt tegen
een vonnis waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld, is niet ontvankelijk. (Art. 413
Sv.)
13 juni 2001
1154
56. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Burgerlijke
rechtsvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Cassatieberoep
tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering v66r de eindbeslissing op de
strafvordering - Ontvankelijkheid.
Tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, kan geen
enkel cassatieberoep worden ingesteld tegen een - zelfs definitieve - beslissing op
een burgerlijke rechtsvordering, zolang geen enkele eindbeslissing is gewezen op de
strafVordering betreffende het misdrijf waarop de burgerlijke rechtsvordering is
gegrond; in zoverre art. 416, tweede lid, Sv. bepaalt dat een beslissing over het
beginsel van aansprakelijkheid vatbaar is voor onmiddellijk cassatieberoep, vormt
het geen uitzondering op die regel. (Art. 416, tweede lid, Sv.)
14 november 2001
1923
Eindbeslissing
57. - Strafzaken- Termijnen voor cassatieberoep en betekening- Burgerlijke
rechtsvordering - Eindbeslissing - Begrip - Burgerlijke belangen - Ambtshalve
aanhouding - Onmiddellijk cassatieberoep - Voorwaarden.
De beslissing die ambtshalve de burgerlijke belangen aanhoudt van een benadeelde die niet in de zaak betrokken is en uitspraak heeft gedaan over alles wat het
voorwerp was van de voor de bodemrechter gebrachte vorderingen, is een eindbeslissing eil, derhalve, voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar. (Art. 416 Sv.; art. 4,
tweede lid, V.T.Sv.)
14 maart 2001
410
58. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betehening - Burgerlijhe
rechtsvordering - Eindbeslissing - Partij die in de rechten van het slachtoffer is
getreden - Niet definitieve beslissing- Burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer - Gevolg - Ontvanhelijhheid.
Hoewel het niet definitieve karakter van de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering van het slachtoffer zich in de regel uitstrekt tot de beslissing over
de burgerlijke rechtsvordering van een partij die in de rechten is getreden van dat
slachtoffer, zoals een verzekeraar of een ziekenfonds, strekt het niet definitieve
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-93karakter van de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van een partij die in
de rechten van het slachtoffer is getreden, zich daarentegen niet uit tot de
beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van die partij of van haar erfgenamen en is het onmiddellijk cassatieberoep tegen die laatste beslissing bijgevolg
ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
2 mei 2001
778
Allerlei
59. - Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Allerlei Eise1; verzoeker tot terugbetaling van borgsom - Betehening aan het openbaar
ministerie.
Een verzoeker tot terugbetaling van de door hem betaalde borgsom moet zijn
cassatieberoep aan het openbaar ministerie betekenen. (Art. 35, § 4, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
27 november 2001
2013
VORMEN

Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen
60. - Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen Verhlaring van beroep in cassatie.
De verklaring van cassatieberoep wordt gedaan op de griffie van het rechtscollege
dat de bestreden beslissing heeft gewezen; dat vormvereiste is substantieel en kan
door geen andere worden vervangen. (Art. 417 Sv.)
31 januari 2001
195
61. - Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen Akte van voorziening gesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissingGevolg.
De akte van voorziening is nietig en de voorziening is niet ontvankelijk wanneer de
gemachtigde van de directeur van de gevangenis de akte heeft opgesteld in een
andere taal dan de taal van bet bestreden arrest, ongeacht de taal waarin de
gedetineerde de verklaring van de voorziening aan hem heeft gedaan. (Art. 1 wet 25
juli 1893; artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
407
13 maart 2001
62. - Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen Cassatieberoep tegen beslissing Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Verklaring op secretariaat.
De verklaring van beroep in cassatie tegen een beslissing van de Hoge Commissie
tot Bescherming van de Maatschappij moet worden gedaan op het secretariaat van
die instantie en niet op het secretariaat van een Commissie tot bescherming van de
Maatschappij. (Artt. 417 Sv. en 31 Wet Bescherming Maatschappij.)
824
8 mei 2001
63. - Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen Gei"ntemeerde - Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Brief
ontvangen op de griffie van het Hof van Cassatie.
De brief die de gei:nterneerde aan de griffie van het Hofricht, en op grand waarvan
hij een cassatieberoep instelt tegen de beslissing van de Hoge Commissie tot
Beschermingvan de Maatschappij, die zijn invrijheidstelling geweigerd heeft, is geen
cassatieberoep.
1289
27 juni 2001
64, - Strafzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen Voorwaardelijke invrijheidstelling- Herroeping- Vorm en plaats van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de
griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is. (Art. 417 Sv.)
14 november 2001
1932

-94Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging
65. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Betekening- Bondsrepubliek
Duitsland - Wijze - Tijdstip - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, gericht tegen een
in de Bondsrepubliek Duitsland wonende verweerder, als geen stuk werd neergelegd
waaruit blijkt dat de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht, in het rechtsgebied waarvan degene voor wie de akte van betekening is bestemd zich bevindt, de
aan de geadresseerde te overhandigen akte heeft ontvangen. (Art. 418 Sv.; art. 40,
eerste lid, Ger.W.)
20 maart 2001
451
66. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Vorm van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Betekening in het buitenland.
De betekening van de voorziening in cassatie in strafzaken door de burgerlijke
partij aan de verweerder die in het buitenland verblijft, kan niet gebeuren overeenkomstig het Verdrag van 15 nov. 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het
buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en
in handelszaken; zij client overeenkomstig art. 40 Ger.W. te gebeuren. (Art. 40
Ger.W.)
27 maart 2001
490
67. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Betekening- Bewijs.
Om aan de bepalingen van art. 418, eerste lid, Sv., te voldoen, moet een integrale
kopie van de verklaring van cassatieberoep betekend worden aan de partijen
waartegen dat beroep is gericht; het bewijs van die betekening is niet geleverd
wanneer de voorgelegde stukken het Hof niet toelaten na te gaan of een integrale
kopie van de akte met de verklaring van cassatieberoep wei degelijk aan de
verweerders is betekend. (Art. 418, eerste lid, Sv.)
25 april 2001
720
· 68. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Douane en accijnzen - Cassatieberoep van de administratie van financien,
vervolgende partij - Geen betekening - Ontvankelijkheid.
Ret cassatieberoep van de Belgische Staat, Minister van Financien (administratie
der douane en accijnzen), vervolgende partij, dat niet is betekend aan de partij
waartegen het is gericht, is niet ontvankelijk. (Art. 418 Sv.)
9 mei 2001
831
69. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Vorm van betekening - Akte van cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van het openbaar ministerie wanneer dat
enkel het verzoekschrift houdende middelen tot cassatie liet betekenen en niet de
akte van beroep in cassatie. (Art. 418 Sv.)
28 augustus 2001
1370
70. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Betekening - Beklaagde optredend als vragende partij in ophefling van de
dwangsom waartoe hij eerder veroordeeld werd - Ophefling van de dwangsom Derdenverzet tegen de beslissing tot ophefling- Derdenverzet ongegrond verklaardHoger beroep vanwege eiser in derdenverzet - Hoger beroep gegrond verklaard Voorziening vanwege de verweerder in derdenverzet, aanvankelijke beklaagde- Geen
betekening - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, wegens niet betekening aan de partij waartegen zij is gericht, is
de voorziening van eiser, verweerder op derdenverzet tegen een beslissing op grond
van een door hemzelf ingestelde vordering tot opheffing van de met toepassing van
artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek bevolen dwangsom. (Art. 418 Sv.)
4 september 2001
1382
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-9571. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Burgerlijke partijstelling - Buitenvervolgingstelling van de verdachte - Ongegrond hager beroep van burgerlijke partij- Cassatieberoep van de burgerlijke partij
- Geen betekening aan het openbaar ministerie - Gevolg.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een arrest
van buitenvervolgingstellingvan de verdachte door de kamer van inbeschuldigingstelling
gewezen, als niet blijkt dat eiser in cassatie zijn voorziening heeft doen betekenen
aan het openbaar ministerie. (Art. 418 Sv.)
11 september 2001
1432
72. - Strafzaken - Vormen - Vonn en termijn van betekening en I of neerlegging
- Betekening - Bewijs - Fotokopie.
Wanneer het Hof nagaat of het cassatieberoep, overeenkomstig art. 418 Sv., is
betekend aan de persoon waartegen het is gericht, slaat het Hof geen acht op een
gewone fotokopie van het exploot. (Art. 418 Sv.)
26 september 2001
1554
73. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Bestuur van financien - Vervolgende partij - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van het bestuur van financien, vervolgende partij, is niet
ontvankelijk, wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep is betekend aan de partij waartegen het is gericht. (Art.
418 Sv.)
10 oktober 2001
1673
7 4. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Verklaring van beroep in cassatie.
De verklaring van cassatieberoep wordt gedaan op de griffie van het rechtscollege
dat de bestreden beslissing heeft gewezen; die rechtsvorm is substantieel en kan door
geen andere worden vervangen. (Art. 417 Sv.)
31 oktober 2001
1830
75. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en I of neerlegging
- Vooronderzoek in strafzaken- Handeling van het vooronderzoek m.b.t. goederen
- ~rzoek tot opheffing aan de procureur des Konings- ~rwerping- Aanhangigmaking
van de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling -Arrest dat het verzoek niet
gegrond verklaart - Voorziening - Geen betekening aan het openbaar ministerie Ontvankelijkheid.
Wanneer het verzoek van eiser om een handeling van het vooronderzoek m.b.t. zijn
goederen op te heffen, wordt verworpen bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
is zijn cassatieberoep tegen dat arrest niet ontvankelijk, als het niet aan het O.M. is
betekend. (Artt. 28sexies en 418 Sv.)
28 november 2001
2016
Vorm en termijn voor memories en stukken
76. - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken Neerlegging ter griffie.
Het Hof slaat geen acht op de memorie ter griffie van het Hof neergelegd, buiten de
uren tijdens welke de griffie voor het publiek toegankelijk moet zijn. (Art. 420bis Sv.)
23januari2001
158
77. - Strafzaken - Vormen- Vorm en termijn voor memories en stukkenMemorie niet in de taal van de rechtspleging - Gevolg.
Het Hof slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken die niet is opgesteld in de taal van de rechtspleging. (Artt. 27 en 40
Taalwet Gerechtszaken.)
23 oktober 2001
1754
Allerlei
78. - Strafzaken - Vormen - Allerlei - Voorlopige hechtenis - Dossier Overzending aan de griffie van het Hof- Termijn- Niet-naleving- Gevolgen.

-96De termijn van vierentwintig uur te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, waarbinnen het dossier aan de griffie van het Hofvan Cassatie moet worden
toegestuurd, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Art. 31, § 3, eerste lid,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 oktober 2001
1831
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Algemeen
79. - Strafza!?en - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen Vreemdelingen- 1kijheidsberoving-Rechtsmiddelen-Kamer van inbeschuldigingstelling
- Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - Cassatieberoep van het openbaar
ministerie - Toepasselij!?e wetsbepalingen - Gevolg.
Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling beveelt van een vreemdeling
jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt. (Art. 373 Sv.; art. 72
Vreemdelingenwet; art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
14 maart 2001
412
80. - Strafza!?en - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen Vreemdelingen- Vrijheidsberoving- Rechtsmiddelen- Karner van inbeschuldigingstelling
- Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - Cassatieberoep van het openbaar
ministerie - Toepasselijke wetsbepalingen - Gevolg.
Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling beveelt van een vreemdeling
jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt. (Art. 373 Sv.; art. 72
Vreemdelingenwet; art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
21 maart 2001
456
Str afvordering
Algemeen
81. - Strafza!?en- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingAlgemeen - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar voor onmiddellij!? cassatieberoep - Regeling van de rechtspleging -- Hoger beroep tegen beschik!?ingen van de
raad!?amer - Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling - Ontvan!?elijkheid.
Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetbo~k van Strafvordering, kan een
inverdenkinggestelde maar onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger beroep tegen
de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,
op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking boger beroep kon instellen. (Artt. 135,
§ 2, en 416, tweede lid, Sv.)
30 januari 2001
193
82. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingAlgemeen - Beslissingen die al dan niet vatbaar zijn voor cassatieberoep Verdachte - Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid.
De verdachte kan alleen maar een onmiddellijk cassatieberoep instelling tegen de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die
waarin hij hoger beroep kan instellen tegen een beschikking tot verwijziging
overeenkomstig art. 135, § 2, Sv.; het onmiddellijk cassatieberoep dat de verdachte
tegen een arrest instelt, gewezen op het hoger beroep dat een persoon, wiens
hoedanigheid van burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, is dus niet ontvankelijk. (Art.
135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
24 juli 2001
1338

-9783. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingAlgemeen - Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep- Inverdenkinggestelde - Verwijzing door de raadkamer- Hoger beroep Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Ontvankelijkheid.
De inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen
een arrest over zijn hager beroep tegen een verwijzingsbeschikking in gelijkaardige
gevallen als waarin hij overeenkomstig artikel135, § 2, Wetboek van Strafvordering
hager beroep kan instellen tegen de beschikking van de raadkamer. (Art. 129, 130,
131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid, en 539 Sv.)
4 september 2001
1384
84. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingAlgemeen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing over regelmatigheid
van de procedure- Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde- Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende op
het hager beroep van een burgerlijke partij tegen een beschikking van de raadkamer
die het onderzoek nietig en de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, de
bestreden beschikking wijzigt door, met eenparige stemmen, te beslissen dater thans
geen redenen voorhanden zijn om bepaalde stukken nietig te verklaren en de
verwijdering ervan te bevelen. (Art. 235bis, § 2, en 416, tweede lid, Sv.) (Impliciete
oplossing.)
·
2 oktober 2001
1615
85. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingAlgemeen - Beslissingen al dan niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep Regeling van de rechtspleging - Hoge1· beroep tegen de beschikkingen van de
raadkamer- Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling- Betwisting over
het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld- Ontvankelijkheid.
Krachtens art. 416, tweede lid, Sv., kan de verdachte slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet over zijn hager beroep tegen de beschikking van de raadkamer,
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde dat hij
tegen die beschikking hager beroep heeft kunnen instellen; er wordt geen geschil
inzake bevoegdheid opgeworpen noch enige niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aangevoerd, wanneer de verdachte betoogt dater onvoldoende aanwijzingen van
schuld of van een misdrijfbestaan. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid,
en 539 Sv.)
28 november 2001
2017
Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
86. - Strafzahen- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep- Maatregel van inwendige aard.
De beslissingvan de rechter om de beoordelingvan een middel i.v.m. de toelaatbaarheid
van de uitoefening van de strafvordering bij de eindbeslissing te voegen is een
maatregel van inwendige aard, die niet vatbaar is voor cassatieberoep. (Art. 407 Sv.;
art. 1046 Ger.W.)
14 februari 2001
280
87. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Gemis aan belang of
bestaansreden - Gemis aan belang - Beslissing die de strafvordering vervallen
verklaart door verjaring- Cassatieberoep van de beklaagde - Ontvanhelijkheid.
Het cassatieberoep dat de beklaagde instelt tegen de beslissing die de strafvordering vervallen verklaart door verjaring, is niet ontvankelijk bij gemis aan belang.
786
2 mei 2001
88. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep-Kamer van inbeschuldigingstelling
- Inverdenkinggestelde - Verweer betreffende de bezwaren - Ontvankelijkheid van
het cassatieberoep.

-98Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling op het verweer van de inverdenkinggestelde dat enkel betrekking heeft op het aspect van de mogelijke bezwaren
geen uitspraak doet over de regelmatigheid van een in het kader van een opsporingsof gerechtelijk onderzoek verkregen bewijselement, maar enkel te kennen geeft dat
het door de inverdenkinggestelde aangevoerde verweer de bewijswaarde van deze
elementen betreft, is die beslissing geen eindbeslissing en wordt er evenmin
uitspraak gedaan met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv., zodat het
onmiddellijk cassatieberoep hiertegen door de inverdenkinggestelde niet ontvankelijk is. (Art. 416 Sv.)
2 oktober 2001
1622
89. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Raadkamer Overzending van de stukken aan de procureur-generaal bij het hof van beroep Beschikking tot gevangenneming - Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen de beslissing
van de raadkamer die beveelt dat de stukken van het onderzoek, met inbegrip van
een staat van de overtuigingstukken en van de processen-verbaal waarin het
voorwerp van het aan eiser ten laste gelegde misdrijf vastgesteld wordt, onverwijld
door de procureur des Konings aan de procureur-generaal bij het hof van beroep
overgezonden zullen worden en daarenboven een beschikking tot gevangenneming
wijst, aangezien die beslissing is gewezen onder voorbehoud van een volledig
onderzoek van de gegevens van het dossier, dat door de kamer van inbeschuldigingstelling
moet worden verricht. (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; art. 26, § 5, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
24 oktober 2001
1769
90. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing houdende
uitnodiging van de beklaagde om zich te verdedigen tegen een gewijzigde kwalificatie
-- Beslissing tot uitstel voor antwoord op conclusie- Maatregel van inwendige aard.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing waarbij de beklaagde
uitgenodigd wordt zich te verdedigen tegen een gewijzigde kwalificatie en waarbij de
zaak uitgesteld wordt om hem toe te laten te antwoorden op de conclusie van de
burgerlijke partij, nu die beslissing geen geschil in feite of in rechte heeft beslecht,
maar enkel een maatregel van inwendige aard is, waartegen krachtens artikel 1046
Gerechtelijk Wetboek geen cassatieberoep openstaat. (Art. 1046 Ger.W.; 416 Wetboek
van Strafvordering.)
20 november 2001
1968
91. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingBeslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Veroordelend arrest Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid . .
Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat bovenop een strafrechtelijke veroordeling wordt uitgesproken, is geen afzonderlijke beslissing van de veroordelende
beslissing zelf, maar maakt er onlosmakelijk deel van uit; de wet voorziet niet in de
mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding, zonder cassatieberoep in te stellen tegen de veroordeling waarop het
gegrond is. (Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
12 december 2001
2178
Gemis aan belang of bestaansreden
92. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingGemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan bestaansreden - Uitlevering Vreemdeling - Voorlopige aanhouding - Buitenlands aanhoudingsbevel - 1.-erzoek
tot voorlopige invrijheidstelling- Verwerping -Kamer van inbeschuldigingstelling
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Wanneer het Hof van Cassatie het cassatieberoep verwerpt dat een voorlopig
aangehouden vreemdeling, wiens uitlevering is gevorderd, heeft ingesteld tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn hoger beroep verwerpt
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-99tegen de beschikking van de raadkamer, die het tegen hem uitgevaardigde internationale aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, wordt die vreemdeling ter beschiklring gesteld van de uitvoerende macht, die, na advies van de kamervan inbeschuldigingstelling,
als enige kan beslissen ofhij aldan niet moet worden uitgeleverd aan het gerecht van
het land dat zijn uitlevering vordert; het cassatieberoep van die vreemdeling tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling verwerpt, is bijgevolg niet ontvankelijk bij gemis aan bestaansreden. (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.)
791
2 mei 2001
93. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingGemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan bestaansreden - Voorlopige
hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden
-- Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Wanneer de verdachte of de beklaagde voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, is zijn
cassatieberoep tegen het arrest dat beslist een of meerdere van die voorwaarden te
verlengen, niet zonder bestaansreden, aangezien de tenuitvoerlegging van de voorwaarde ofvoorwaarden blijft voortduren na de voorlopige invrijheidstelling.
1003
23 mei 2001
94. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingGemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan be lang.
Het cassatieberoep van het O.M. is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang,
wanneer het gericht is tegen een beslissing die de stopzetting van de voorlopige
aanhouding van de vreemdeling beveelt met het oog op zijn uitlevering, maar geen
invloed heeft op de tenuitvoerlegging van het internationaal aanhoudingsbevel, dat
de nieuwe titel van zijn vrijheidsberoving vormt.
1365
14 augustus 2001
95. - Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- StrafvorderingGemis aan be lang of bestaansreden - Criminele zaken - Raadkamer - Toesturen
der stukken met het oog op inbeschuldigingstelling - Hoger beroep van de verdachte
- Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be lang, is het cassatieberoep tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het hager
beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer waarbij wordt
bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd en een
beschikking tot gevangenneming wordt gegeven. (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; 26, § 5,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
1371
28 augustus 2001
Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij
96. - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Burgerlijke
rechtsvordering - Burgerlijke partij - Gemis aan belang.
De burgerlijke partij heeft geen belang om cassatieberoep in te stellen tegen het
arrest dat haar een tweede vergoeding toekent voor een schade waarvoor ze reeds is
vergoed door een in kracht van gewijsde gegane beslissing
379
28 februari 2001
AFSTAND

Algemeen
97. - Strafzaken - Afstand- Algemeen- Voorwaarde- Uitwerking.
Het Hof van Cassatie slaat geen acht op de afstand die eiser ondergeschikt maakt
aan de verwerping van zijn middelen
455
21 maart 2001
98. - Strafzaken - Afstand - Algemeen - Stedenbouw - Uitspraak van de
rechter over de straf en de burgerlijke rechtsvordering- Uitstel van uitspraak over de
herstelvordering - Voorziening in cassatie - Afstand zonder berusting - Geldigheid.

-

100-

Wanneer de strafrechter in stedenbouwzaken de beklaagde tot strafveroordeelt en
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering maar de uitspraak over de
herstelvordering uitstelt, is er geen eindbeslissing op de strafVordering zodat afstand
zonder berusting kan worden verleend van de voorbarige voorziening. (Art. 416 Sv.)
4 december 2001
2072
StrafVordering
99. - Strafzaken - Afstand - Strafuordering- Cassatieberoep van de Staat Afstand die niet gelijkstaat met afstand van rechtsuordering - Gevolg.
Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep dat is ingesteld door
het bestuur van financien, vervolgende partij, tegen een beslissing tot veroordeling
van de beklaagde, aangezien die afstand niet gelijkstaat met afstand van rechtsvordering.
9 mei 2001
831
100. - Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Voorwaardelijke afstand Gevolg.
Het Hof verleent geen afstand van de voorziening wanneer eiser in het verzoek
waarbij het afstand doet met berusting, preciseert dat deze berusting enkel inhoudt
dat hij geen cassatieberoep meer kan aantekenen tegen het bestreden arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling en akte vraagt van zijn recht om in de procedure
ten gronde nog alle verweermiddelen naar voor te brengen die door de kamer van
inbeschuldigingstelling werden verworpen, aangezien dergelijk verzoek geen afstand
met berusting beoogt, maar een voorwaardelijke afstand is.
1383
4 september 2001
101. - Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Bestuur van financien Vervolgende partij - Advocaat - Tussenkomst - Voorwaarden.
Afstand van een cassatieberoep dat is ingesteld door het bestuw· van financien,
vervolgende partij, kan worden gedaan door een advocaat die geen blijk geeft van een
bijzondere volmacht en geen advocaat is bij het Hof van Cassatie, wanneer die
afstand niet gelijkstaat met afstand van rechtsvordering. (Impliciet.)
10 oktober 2001
1673
102. - Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Bestuur van financien Veruolgende partij - Voorwaarden.
Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep dat is ingesteld door
het bestuur van financien, vervolgende partij, tegen een beslissing tot veroordeling
van de beklaagde, aangezien die afstand niet gelijkstaat met afstand van rechtsvordering.
10 oktober 2001
1673
Burgerlijke rechtsvordering
103. - Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Afstand die door
dwaling is aangetast - Uitwerking.
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.)
14 maart 2001
410

BELASTINGZAKEN
ALGEMEEN

104. - Belastingzaken - Algemeen - Inkomstenbelastingen - Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 - Werking in de tijd- Algemeen beginsel van het recht
op rechtszekerheid - Grondwet - Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Nietdiscriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden Overeenstemming.
De artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart
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1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, in hun uitlegging dat,
zelfs na 6 april1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak doen op
beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1maart 1999 bij de hoven van beroep
zijn ingesteld, zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, brengen de rechtszekerheid niet in het
gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet 1994
niet. (Artt. 10 en 11 gecoiird. Gw. [1994]; art. 97, negende lid, wet 15 maart 1999; art.
11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
22 oktober 2001
1736
VORMEN

Algemeen
105. - Belastingzaken- Vormen -Algemeen- Inkomstenbelastingen- Openbaar ministerie - Grand van niet-ontvankelijkheid - Kennisgeving.
Art. 1097 Ger.W., gewijzigd bij de wet van 14 november 2000, is van toepassing op
belastingzaken. (Art. 1097 Ger.W.)
29 januari 2001
180
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

Gemis aan belang of bestaansreden
106. - Belastingzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Gemis aan
belang of bestaansreden - Invloed van het te wijzen arrest op beslechting van een
lopende betwisting.
Eiser heeft het vereiste belang om cassatieberoep in te stellen tegen een arrest door
het hof van beroep gewezen in een belastingzaak louter om reden dat de tussen te
komen beslissing belang kan hebben voor de beslechting van een in bezwaar
hangende betwisting tussen partijen. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
8 juni 2001
1122

TUCHTZAKEN
TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING

107. - Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening- AdvocaatOnmiddellijk uitvoerbare beslissing- Niet schorsend cassatieberoep- Motivering.
Art. 4 77, vierde lid, Ger.W. verplicht de tuchtraad van de Orde van Advocaten die
zijn beslissing onmiddellijk uitvoerbaar wil verklaren, en bijgevolg aan het cassatieberoep schorsende kracht wil ontnemen, niet ertoe zulks van tevoren te mel den aan
de vervolgde advocaat; bij ontstentenis van een conclusie dienaangaande dient de
tuchtraad van beroep de redenen niet op te geven waarom hij zegt dat zijn beslissing
uitvoerbaar is niettegenstaande cassatieberoep. (Art. 477, vierde lid, Ger.W.)
21 september 2001
1513

ARRESTEN RAAD VAN STATE
108. - Arresten Raad van State- Termijnen van cassatieberoep en beteheningDuur, begin en einde.
Het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State moet worden ingesteld
binnen dertig dagen vanaf de dag waarop het arrest van de Raad van State ter kennis
van de belanghebbende partijen is gebracht; het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het
tijdstip waarop de kennisgeving geacht wordt te hebben plaatsgevonden. (Art. 1
Regentsbesluit 23 aug. 1948; art. 32, zo, Ger.W.)
31 mei 2001
1046

ALLERLEI
109. - Allerlei - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Administratieue maatregel- Gerepatrieerde vreemdeling- Arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling
- Cassatieberoep van de vreemdeling - Ontvankelijkheid.

-

102-

Het cassatieberoep van een vreemdeling tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over zijn beroep tegen de te zijnen aanzien
met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen administratieve maatregel van
vrijheidsberoving, is bij gemis aan belang niet ontvankelijk, als de eiser, wegens zijn
repatriering, in Belgie niet meer van zijn vrijheid is beroofd voordat het Hof
uitspraak heeft gedaan over het cassatieberoep.
1159
13 juni 2001

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Belang
Nieuw middel
Onduidelijk middel
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter
Vereiste vermeldinge~
STRAFZAKEN

Algemeen
Belang
Feitelijke grondslag
Nieuw middel
Onduidelijk middel
Verband met bestreden beslissing
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter
Ambtshalve voorgedragen middel
Allerlei
BELASTINGZAKEN

Belang
Nieuw middel
Onaantastbare beoordeling door feitenrechter
Vereiste vermeldingen

ALGEMEEN
l. - Algemeen - Naar recht falend middel - Redenen van de vonnissen en
arresten - Pertinentie of ontoereikendheid.
Het middel dat eigenlijk kritiek oefent op ofwel de wettigheid van de bestreden
beslissing ofwel de pertinentie of ontoereikendheid van een reden maar niet op het
gebrek aan motivering, houdt geen verband met art. 149 Gw. en faalt bijgevolg naar
recht. (.Art. 149 Gw.)
786
2 mei 2001
2. - Algemeen - Naar recht verantwoorde beslissing - Ontvankelijkheid.
Het middel dat opgeworpen wordt tot staving van een vordering tot vergoeding
wegens onterechte uitwinning bij de overname van een handelszaak, is niet ontvankelijk wanneer het opkomt tegen de beslissing dat de curator de handelszaak mocht
verkopen zonder toestemming van de rechtbank van koophandel, aangezien een
ander middel tevergeefs kritiek oefent tegen de beslissing om die vergoeding niet toe
te kennen. (Art. 477 W.Kh.)
17 mei 2001
931
3. - Algemeen - Redenr:n van de vonnissen en arresten - Redenen waardoor het
Hof onmogelijk zijn wettigheidstoezicht kan uitoefenen - Middel afgeleid uit de
schending van artikel 149 Gw.
Het middel, dat de bestreden beslissing verwijt niet de feitelijke vaststellingen te
bevatten op grand waarvan het Hof het wettigheidstoezicht waarmee het belast is,
kan uitoefenen, voert geen andere onwettigheid aan dan de schending van art. 149
Gw. (Art. 149 Gw.)
2105
7 december 2001

j
j
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BURGERLIJKE ZAKEN

j

BELANG

4. - Burgerlijke zaken- Belang- Eiser tot uitlegging- Middel gericht door die
eiser tegen de ontuankelijkheid van de uordering tot uitlegging - Ontuankelijkheid.
Ret middel dat gericht is tegen de beslissing die de vordering tot uitlegging van een
beslissing inwilligt, is bij gebrek aan belang vanwege eiser niet ontvankelijk, als
eiser zelf de uitlegging van laatstgenoemde beslissing heeft gevorderd
740
26 april 2001
5. - Burgerlijke zaken- Belang- Bestreden beslissing- Wettigheid- Cassatie·
middel - lnvloed - Middel zonder invloed.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het gegrond,
de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan be!nvloeden.
1519
24 september 2001
6. - Burgerlijke zaken- Be lang- Bestreden beslissing- Beschikking- Kritiek
- Geen nadeel - Gevolg.
Niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang is het middel dat kritiek oefent
op een beschikking van de bestreden beslissing waardoor de eiser niet kon benadeeld
worden.
1743
22 oktober 2001

j
j

j
j
j
j

NIEUW MIDDEL

j

7. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Dwingende
wetsbepaling.
Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat, ook al raakt het dwingende
wetsbepalingen, voor de feitenrechter niet is aangevoerd en het Rof zou verplichten
tot een onderzoek van feiten.
475
23 maart 2001
8. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Ontvankelijkheid - Dwingende
wetsbepaling - Verzekering - Landverzekering - Rechten - Vaststelling.
Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat, ook al raakt het dwingende
wetsbepalingen, voor de feitenrechter niet is aangevoerd en het Rof zou verplichten
te onderzoeken of ten aanzien van de verzekeraar geen rechten reeds onherroepelijk
zijn vastgesteld. (Art. 86 Wet Landsverzekeringsovereenkomst.)
475
23 maart 2001
9. - Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel dat kritiek oefent op een reden
ter verantwoording van de beslissing.
Ret middel, zelfs als het geen betrekking heeft op een bepaling die van openbare
orde of van dwingend recht is, is in beginsel niet nieuw wanneer het kritiek oefent op
een reden die de rechter ter verantwoording van zijn beslissing geeft.
1840
2 november 2001

j
j
j
j
j
j

ONDUIDELIJK MID DEL

j

10. - Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Begrip.
Ret middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid, wanneer het de schending
aanvoert van de wet van 15 december 1872 betreffende het bewijs van handelsverbintenissen.
·
16 mei 2001
910

j
j

11. - Burgerlijke zaken - Onduidelijk middel - Geen antwoord op de conclusie
-Begrip.
Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het middel dat het bestreden arrest
verwijt niet te antwoorden op een conclusie, zonder evenwel de vordering, het
verweer of de exceptie aan te geven waarop niet is geantwoord; het Rof is daardoor
niet in staat na te gaan of het bestreden arrest de bekritiseerde beslissing toepast
zonder te antwoorden op de conclusie van eiser.
1962
19 november 2001
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ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER

12. - Burgerlijke zaken- Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Gedetineerden - Gerechtelijke waarborgen - Doeltreffendheid - Feitenrechter - Feitelijke beoordeling - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid.
Het middel dat eigenlijk een kritiek is op een feitelijke beoordeling door het hofvan
beroep van de doeltreffendheid van door het positiefrecht aan gedetineerden geboden
waarborgen, is niet ontvankelijk.
1587
28 september 2001

1

1
1

VEREISTE VERMELDINGEN

13. - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling Niet-vermelding - Bestreden beslissing - Partijen - Zetel - Rechtspleging in het
Frans - Adressen in het Nederlands.
Niet ontvankelijk is het middel dat in een rechtspleging in het Frans het bestreden
vonnis verwijt dat het de wettelijke Franse benaming miskent van steden in het
Nederlands taalgebied waar een van de eiseressen en een van de verweersters hun
zetel hebben, en de wettelijke bepalingen niet aangeeft krachtens welke de betrokken
steden de wettelijke Franse naam hebben die het vermeldt in de vertaling die het
daarvan geeft in die taal. (Art. 1080 Ger.W.)
26 februari 2001
366
14. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen- Eindvonnis over geschilpunt
- Middel dat miskenning van het gezag van gewijsde aanvoert- Ontvankelijkheid.
Het middel dat miskenning van het gezag van gewijsde en niet de schending van
art. 19, eerste lid, Ger.W. aanvoert, terwijl het een hof van beroep verwijt dat het
uitspraak heeft moeten doen over een geschilpunt dat niet langer meer bij dat hof
aanhangig was omdat het vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover
uitspraak had gedaan, is niet ontvankelijk. (Artt. 19, eerste lid, en 1080, Ger.W.)
1 maart 2001
380
15. - Burgerlijke zaken- Vereiste vermeldingen- Contractuele fout- Geschonden wetsbepaling - Geen opgaue - Ontuankelijkheid.
Het middel gericht tegen een arrest dat uitspraak doet over een tekortkoming van
een partij aan haar contractuele verplichtingen is niet ontvankelijk als het, zonder
een extracontractuele fout aan te voeren, als geschonden wettelijke bepalingen enkel
de artt. 1382 en 1383 B.W. vermeldt. (Art. 1080 Ger.W.)
29 maart 2001
539
16. - Burgerlijke zahen - Vereiste vermeldingen - Geschonden wettelijke bepalingen - Ontvankelijkheid.
Het middel dat is afgeleid uit een schending van een wettelijke bepaling die, zo het
middel gegrond is, kan leiden tot vernietiging van het bestreden arrest, voldoet aan
artikel1080 Ger.W., in zoverre laatstgenoemd artikel de vermelding voorschrijft van
de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd. (Art. 1080 Ger.W.)
16 mei 2001
910
17. - Burgerlijke zahen - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke wetsbepalingen
- Ontvanhelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van wetsbepalingen die
niet van toepassing zijn op het geschil en die het bestreden arrest niet toepast, en,
louter als gevolg van de schending van de niet toepasselijke bepalingen, van andere
wetsbepalingen die als dusdanig niet tot cassatie kunnen leiden.
1509
21 september 2001
18. - Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen- Contractuele fout- Geschonden wetsbepaling - Geen opgaue - Ontuanhelijkheid.
Het middel gericht tegen een arrest dat uitspraak doet over een tekortkoming van
een partij aan haar contractuele verplichtingen is niet ontvankelijk als het, zonder
een extracontractuele fout aan te voeren, als geschonden wetsbepalingen de artt.
1382 en 1383 B.W. vermeldt. (Art. 1080 Ger.W.)
7 december 2001
2114
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STRAFZAKEN
ALGEMEEN

19. - Strafzaken - Algemeen - Grand van niet-ontvankelijkheid - Middel Onafscheidbaar met elkaar verbonden onderzoeken - Gevolg.
De tegen een middel opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid kan niet worden
aangenomen wanneer het onderzoek ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van
het middel.
7 februari 2001
237
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.
21 maart 2001
455
21. - Strafzaken - Algemeen - Authentieke vaststellingen - Beweringen die
door vaststellingen worden tegengesproken - Geen betichting van valsheid Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op beweringen die
tegengesproken worden door het bestreden arrest, dat, behoorlijk ondertekend door
de magistraten die het gewezen hebben en door de griffier, een authentieke akte
oplevert, terwijl eiser die vermelding niet van valsheid heeft beticht.
31 oktober 2001
1831
22. - Strafzaken - Algemeen - Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens - Schending - Gevolgen.
De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948
door de Algemene Vergadering van de Verenigde N aties is goedgekeurd, is niet in het
Belgische recht ingevoerd en is geen wet, in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie. (Art.
608 Ger.W.)
4 december 2001
2054
BELANG

23. - Strafzaken - Belang - Desertie - Officier in werkelijke dienst - Aanvraag tot tijdelijke ambtsontheffing- Beslissing van de militaire overheid- Militair
Gerechtshof- Grondwet (1994) - Artikel 159 - Schending.
Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel afgeleid uit de schending
van art. 159 Gw. door het Militair Gerechtshof, nu zelfs zo de weigering door de
militaire overheid van beklaagdes aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke
ambtsontheffing onwettig zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat beklaagde hierdoor op
het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten geen militair meer was. (Art. 159
Gw. 1994.)
24 april 2001
678
24. - Strafzaken -Be lang - Strafvordering - Verschillende misdrijven - Een
enkele straf- Middel dat betrekking heeft op bepaalde misdrijven - Ontvanhelijkheid - Voorwaarden.
Wanneer een enkele straf is uitgesproken wegens verschillende misdrijven, is de
vordering tot cassatie van de beslissing op de strafvordering, die gegrond is op een
middel dat slechts betrekking heeft op sommige van die misdrijven, ontvankelijk,
hoewel de uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door een ander misdrijf,
als uit de beslissing blijkt dat de redenen tot staving van de keuze van die straf en
de strafmaat rekening houden met aile feiten. (Artt. 411 en 414 Sv.)
9 mei 2001
834
25. - Strafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering - Begrip.
Het middel dat erop neerkomt kritiek te oefenen op de veroordeling van eiser om
aan de burgerlijke partij een schadevergoeding te betalen die lager ligt dan het in de
omschrijving van de telastlegging vermelde bedrag, is niet ontvankelijk bij gebrek
aan belang. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
9 mei 2001
834

-
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26. - Strafzaken - Belang - Middel van beklaagde ten betoge dat de rechter
onwettig nagelaten heeft een maatregel tegen hem uit te spreken - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het middel van beklaagde dat
aanvoert dat de rechter onwettig nagelaten heeft, benevens de afbraak van de
wederrechtelijk opgerichte bouwwerken, ook de heroprichting van de eerder op die
plaats bestaande maar afgebroken gebouwen te bevelen. (Art. 68, § 1, a, Gecoiird.
Dedreet Vl. Parlement 22 okt. 1996.)
5juni2001
1078
27. - Strafzaken- Be lang- Burgerlijke rechtsvordering- Verscheidene daders
- Volledige vergoedingsplicht - Gevolg.
Het door de beklaagde aangevoerde cassatiemiddel tot staving van zijn cassatiebm·oep
dat gericht is tegen de beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, is niet ontvankelijk wegens gemis aan belang, wanneer het kritiek oefent op het feit
dat aileen hij aansprakelijk is gesteld voor het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan,
aangezien hij, ook al was hij slechts medeaansprakelijk, niettemin gehouden zou zijn tot
volledige vergoeding van de door de burgerlijke partij geleden schade.
6juni2001
·
1094
28. - Strafzaken- Belang- Jeugdbescherming- Maatregelen ten aanzien van
minderjarigen- Als misdrijven omschreven feiten- Verschillende feiten- Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten - Wettig verantwoorde beschermingsmaatregel Ontvankelijkheid van het middel.
Het cassatiemiddel tegen de beslissing die bepaalde, als misdrijven omschreven
feiten bewezen verklaart, is niet ontvankelijk wanneer de t.a.v. de minderjarige
uitgesproken beschermingsmaatregel naar recht is verantwoord door andere, als
misdrijven omschreven en bewezen verklaarde feiten. (Artt. 36, 4°, 37 en 62
Jeugdbeschermingswet; artt. 411 en 414 Sv.)
13juni2001
1165
29. - Strafzaken - Belang - Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek
vatbare grand - Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende gedeelte door een
andere rechtsgrond te verantwoorden.
Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het beschikkende gedeelte
van de bestreden beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het
gegrond, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
20 juni 2001
1234
30. - Strafzaken - Belang - Voorrecht van rechtsmacht.
Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid en gebrek aan belang,
wanneer, enerzijds, hieruit niet kan worden afgeleid of het de ontzegging van een
rechtspraak in twee instanties ter zake van vervolging van magistraten in strijd acht
met de artt. 10 en 11 Gw. en of het het bestreden arrest op die grond onwettig acht,
en het, anderzijds, niet betoogt dat het hofvan beroep eiser, een magistraat, voor het
hof de uitoefening zou hebben ontzegd van een van de rechten die hij had kunnen
doen gelden bij de regeling van de rechtspleging, als die regeling was ingericht bij de
artikelen 4 79 en 482 Sv.
17 oktober 2001
1711
31. - Strafzaken - Be lang - Burgerlijke rechtsvordering - Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst - Herstelplicht - Verscheidene daders - Plicht jegens de
getroffene - Volledige vergoeding - Gevolg - Cassatieberoep van de verzekeraar Middel - Belang - Ontvankelijkheid.
Wie een fout heeft begaan in oorzakelijk verband met de schade van een getroffene,
die zelf geen fout heeft begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt, is jegens die
getroffene gehouden tot volledige vergoeding van de schade; het middel dat de
W.A.M.-verzekeraar van de veroorzaker van een fout, die de schade heeft veroorzaakt
of tot die schade he eft bijgedragen, tot staving van zijn cassatieberoep aanvoert tegen
de beslissing dat een derde geen fout heeft begaan die het ongeval en de schade heeft
veroorzaakt, is bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
5 december 2001
2081
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FEITELIJKE GRONDSLAG

j

32. - Strafzaken - Feitelijke grondslag - Middel dat berust op een feitelijke
bewering - Bewering zonder enige steun in de bestreden beslissing of in de stukken
waarop het Hof uermag acht te slaan.
Het middel mist feitelijke grondslag, wanneer het berust op een feitelijke bewering
die geen steun vindt in de bestreden beslissing of in de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan.
20 juni 2001
1240

j
j

NIEUW MIDDEL

j

33. - Strafzaken- Nieuw middel- Procedure uoor de feitenrechter- Mogelijkheid uoor beklaagde om het laatst het woord te krijgen.
Wanneer uit de stukken niet blijkt dat de beklaagde voor de feitenrechter heeft
gevraagd het laatst het woord te krijgen, noch dat hij verweer heeft gevoerd ten
betoge dat zijn recht van verdediging werd miskend vermag hij dit verweer niet voor
het eerst voor het Hof te voeren. (Art. 210 Sv.)
3 april 2001
593

j
j

ONDUIDELIJK MID DEL

j

34. - Strafzaken - Onduidelijk middel - Toelichting.
De toelichting bij een middel vermag niet dat middel aan te vullen of de
onduidelijkheid ervan te verhelpen.
267
13 februari 2001
35. - Strafzaken - Onduidelijk middel- Begrip.
Ret middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid, wanneer het de
miskenning van" de grondbeginselen van het strafrecht en van de strafrechtspleging"
aanvoert, zonder te verduidelijken welke regels of beginselen zijn miskend noch in
hoeverre ze zijn miskend.
28 maart 2001
517
36. - 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. (Art. 149 Gw.)
914
16 mei 2001
37. - Strafzaken - Onduidelijh middel - Voorrecht van rechtsmacht.
Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid en gebrek aan belang,
wanneer, enerzijds, hieruit niet kan worden afgeleid of het de ontzegging van een
rechtspraak in twee instanties ter zake van vervolging van magistraten in strijd acht
met de artt. 10 en 11 Gw. en of het het bestreden arrest op die grond onwettig acht,
en het, anderzijds, niet betoogt dat het hofvan beroep eiser, een magistraat, voor het
hof de uitoefening zou hebben ontzegd van een van de rechten die hij had kunnen
doen gelden bij de regeling van de rechtspleging, als die regeling was ingericht bij de
artikelen 479 en 482 Sv.
17 oktober 2001
1711
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VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING

38. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing- Veroordelende beslissing
- Beschikking tot onttrekking - Ontuankelijkheid.
Het middel tot staving van een tegen de veroordelende beslissing gericht cassatieberoep is vreemd aan de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk wanneer
het gericht is tegen de beschikking tot onttrekking waartegen geen enkel cassatieberoep is ingesteld.
16 mei 2001
914
39. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing- Veroordelende beslissing
- Vooronderzoek - Deskundigenonderzoek - Ontuankelijkheid.
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Ret middel tot staving van een tegen de veroordelende beslissing gericht cassatieberoep is vreemd aan de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk wanneer
het gericht is tegen het voorbereidende onderzoek en het deskundigenonderzoek.
16 mei 2001
914
40. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard door de raadkamer - Hoger beroep - Cassatieberoep - Middel gericht tegen de beslissing van de raadkamer.
Ret mid del, dat gericht is tegen de beroepen beschikking tot uitvoerbaarverklaring
van een door het Internationaal Straftribunaal uitgevaardigd aanhoudingsbevel, is
vreemd aan de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk.
7 augustus 2001
1357
41. - Strafzaken - Verband met bestreden beslissing - Handelingen van het
openbaar ministerie - Middel zonder verband met de bestreden beslissing Ontvankelijkheid.
Ret middel dat gericht is tegen de handelingen van het O.M. is vreemd aan de
bestreden beslissing en derhalve niet ontvanleelijle.
17 oletober 2001
1709
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ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER

42. - Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Deskundigenonderzoeh - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene Regelmatigheid.
De rechter stelt in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze de regelmatigheid vast
van de toestemming van de belelaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs
tegen hem lean dienen.
31 januari 2001
195
43. - Strafzahen - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Onderzoeh
van feitelijhe gegevens - Ontvankelijkheid.
Ret middel dat leritiele oefent op de feitelijlee beoordeling van de bodemrechter is
niet ontvanleelijle, evenmin als het middel dat, voor het onderzoele ervan, een
onderzoek vereist van feitelijlee gegevens, waarvoor het Rofniet bevoegd is.
914
16 mei 2001
AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL

44. - Strafzaken - Ambtshalve voorgedragen middel - Raadlwmer - Beschikking tot verwijzing - Eindbeslissing op de strafvordering - Cassatieberoep van de
beklaagde - Toezicht van het Hof- Grenzen.
Wanneer de belelaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep
instelt tegen de beschikking van de raadleamer die hem naar het vonnisgerecht
verwijst, zijn het toezicht van het Rof en, bijgevolg, de middelen die het ambtshalve
lean voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht.
28 november 2001
2024
45. - Strafzaken-Ambtshalve voorgedragen middel-Kamer van inbeschuldigingstelling
- Beslissing van buitenvervolgingstelling - Burgerlijke partij - Veroordeling tot
schadeuergoeding - Cassatieberoep - Ambtshalve middelen.
Ret Hof draagt op de voorziening van de burgerlijke partij geen ambtshalve
middelen voor tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die deze
burgerlijlee' partij die op haar verzet tegen een buitenvervolgingstelling van de
verdachte in het ongelijle wordt gesteld tot schadevergoeding jegens de verdachte
veroordeelt (impliciete oplossing). (Art. 136 oud Sv.)
4 december 2001
2077
ALLERLEI

46. - Strafzaken - Allerlei - Bewijskracht van de ahten - Miskenning Begrip.
Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat het verzoek tot
heropening van het debat een verlelaring bevat die er niet in staat of dat het geen
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verklaring bevat die er wel in staat, maar het arrest alleen verwijt dat het aan een
in dat verzoek aangevoerd gegeven een uitlegging geeft die het strijdig acht met de
uitleg die eiser eraan wil geven, door te weigeren daarin een nieuw feit te zien dat
aanleiding kan geven tot heropening van het debat, voert het niet de miskenning van
de bewijskracht van de akten aan. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
14 februari 2001
280
47. - Strafzaken - Allerlei - Middel niet in de taal van de rechtspleging Geuolg.
Het Hof slaat geen acht op het middel van de memorie dat in zijn redenering niet
in de taal van de rechtspleging is opgesteld.
27 maart 2001
511
48. - Strafzaken - Allerlei -Kamer van inbeschuldigingstelling- Verwijzingsarrest - Opschorting van de uitspraak - Weigering- Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid.
Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat de verdachte
alleen een onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing
van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als
die waarin hij hager beroep kan instellen tegen de beschikking tot verwijzing naar de
raadkamer, nl. wanneer het arrest van verwijzing zelfis aangetast door onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden; het cassatiemiddel dat de verdachte aanvoert tot
staving van het cassatieberoep dat hij ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus
niet ontvankelijk, wanneer het de appelrechters verwijt de verdachte het voordeel
van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd op grond van redenen die
de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de
onderzoeksgerechten onderwerpt. (Art. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
2 mei 2001
788
49. - Strafzaken - Allerlei - Intern tegenstrijdige middelen - Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk zijn cassatiemiddelen die intern tegenstrijdig zijn.
11 september 2001
1421
50. - Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer - Verdachte Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep voor het
eindarrest of het eindvonnis - Middel - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Het middel op grond waarvan eiser aanvoert dat de appelrechters hem, bovenaan
hun arrest, een andere identiteit dan de zijne hebben gegeven, houdt geen verband
met de grieven die eiser in cassatie krachtens de artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis en 416,
tweede lid, Sv., mag aanvoeren tot staving van het cassatieberoep dat hij v66r het
eindarrest of eindvonnis instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die
hem verwijst naar de correctionele rechtbank, en het is bijgevolg niet ontvankelijk.
(Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid, Sv.)
19 december 2001
2223

BELASTINGZAKEN
BE LANG

51. - Belastingzaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden
beslissing - Bekritiseerde grondslag - Andere niet bekritiseerde grondslag Beslissing van de directeur der belastingen - Overneming van gronden - Gevolg.
Inzake inkomstenbelastingen is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het
middel dat, zelfs als het gegrond was, de verantwoording van de bestreden beslissing
niet bei:nvloedt, aangezien die beslissing oak steunt op een andere, door het middel
niet bekritiseerde grondslag, die voldoende is en vermeld wordt in de in het arrest
van het hof van beroep overgenomen beslissing van de directeur der belastingen.
9 april 2001
637
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NIEUW MIDDEL

52. - Belastingzaken - Nieuw middel - Middel gegrond op uerdragsbepalingen
die openbare orde raken - Feitelijke gegeuens niet blijkend uit de bestreden beslissing
of uit stukken, waarop het Hof uermag acht te slaan - Ontuankelijkheid.
Niet ontvankelijk, ook al is het gegrond op verdragsbepalingen die de openbare
orde raken, is het middel dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover die
niet op eigen initiatief heeft beslist wanneer de feitelijke gegevens, die voor de
beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing noch uit
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
18 mei 2001
944
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER

53. - Belastingzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter- Douane
en accijnzen - Uitrekening van de inuoerrechten - Behoorlijke aangifte - Toetsing
door het Hof
Al staat het aan de feitenrechter onaantastbaar en in feite vast te stellen wanneer
een aangifte van goederen met het oog op de uitrekening van de accijnsrechten
onbehoorlijk is, kan het Hof evenwel toetsen of de feitenrechter uit de door hem
vermelde gegevens vermocht af te leiden dat de aangifte onbehoorlijk is. (Art. 147,
tweede lid, G.W.)
250
9 februari 2001
VEREISTE VERMELDINGEN

54. - Belastingzaken - Vereiste uermeldingen - Gewijzigde Grondwet - Gewijzigde wet.
Wanneer een middel de schending aanvoert van een artikel van de Grondwet of
van een wet waarvan de tekst achteraf is gewijzigd, doelt het op dat artikel zoals het
is gewijzigd; niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van die
grondwettelijke ofwettelijke bepaling, zoals ze laatstelijk is gewijzigd, als die laatste
tekst geen verband houdt met de aangevoerde grief. (Art. 1080 Ger.W.; art. 388 W.I.B.
[1992].)
879
14 mei 2001

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
1. - Algemeen uerbindend uerklaard - Verzekeringswezen - Ontslagprocedure
- Afdanking ingeuolge indiuiduele handelwijze - Werkgever - lnformatieplicht Geen syndicale of personeelsafuaardiging - Geuolg.
Wanneer er geen syndicale of personeelsafvaardiging in de onderneming bestaat, is
de werkgever niet gehouden inlichtingen te verstrekken aangaande de afdanking
wegens feiten die de werknemer ten laste kunnen worden gelegd als gevolg van zijn
handelwijze. (Art. 4, b, tweede lid, 3°, C.A.O. 9 november 1987, V.I.B. 30 maart 1988,
P.C. verzekeringswezen betreffende vastheid van betrekking.)
155
22 januari 2001
2. - Paritair comite bedienden van kleding- en confectiebedrijf- Arbeidsvoorwaarden - Minimummaandloon - Beroepenclassificatie - Handelsvertegenwoordigers - Leeftijdstoelagen.
Artikel 8 van de C.A.O. van 6 juni 1997, P.C. nr. 215, hanteert een eigen
onderscheid in leeftijd van de handelsvertegenwoordigers waaruit volgt dat de
schaalverhogingen in functie van de leeftijd niet gelden voor de handelsvertegenwoordigers. (Artt. 4, 8 en 14 C.A.O. 6 juni 1997, K.B. 11 okt. 1999 P.C. nr.
215.)
579
2 april 2001

CONSUMENTENKREDIET
1. - Wet Hypothecair Krediet - Kredietouereenkomst - Aangehecht contract Zijdelingse verplichting- Beoordeling door de feitenrechter- Wettigheid- Toetsing
door het Hof
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Mits hij het begrip "zijdelingse verplichting" niet miskent, behoort het aan de
feitenrechten te beoordelen of de financiE\le voorwaarden die worden opgelegd van
aard zijn de kredietnemer zijdelings te verplichten een in art. 6, § 1, Wet Hypothecair
Krediet bedoelde verzekeringsovereenkomst te sluiten bij een door de kredietgever
aangewezen verzekeraar. (Art. 6, § 2, tweede lid, Wet Hypothecair Krediet.)
30 maart 2001
560
2. - Vi!rkoop op afbetaling - Begrip.
De overeenkomst waarvan het voorwerp hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van
diensten en waarbij de verkrijging van lichamelijke roerende goederen van bijkomende aard is kan een verkoop op afbetaling zijn. (Art. 1, aanhef en go, wet 12 juni
1991.)
29 november 2001
2033
3. - Overeenkomsten - Diensten - Continu-basis - Begrip.
De overeenkomsten voor het op continu-basis verlenen van diensten door publieke
of prive-ondernemingen, waarop de wet op het consumentenkrediet niet van toepassing is, zijn de overeenkomsten die de levering van opeenvolgende of voortdurende
prestaties tot voorwerp hebben die betaalbaar worden gesteld naargelang zij worden
geleverd. (Art. 3, § 1, 1o, wet 12 juni 1991.)
29 november 2001
2033
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DADING

j

1.- Begrip.
Een dading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die wederzijds
toegevingen doen om een geschil te beeindigen ofte voorkomen. (Artt. 2044 tot 2058

j

B.W.)

19 september 2001
1474
2. - Arbeidsongeval - Dading tussen de getroffene en de aansprakelijke derde Afstand door de getroffene - Arbeidsongevallenverzekeraar - Indeplaatsstelling Tegenstelbaar karakter - Gevolgen.
De dading die de getroffene door een arbeidsongeval en de voor dat ongeval
aansprakelijke derde hebben aangegaan zonder instemming van de arbeidsongevallenverzekeraar van die getroffene, kan aan laatstgenoemde niet worden tegengeworpen;
de door de getroffene gedane afstand, die het gevolg is van een dergelijke dading,
ontzegt de arbeidsongevallenverzekeraar noch het recht om te handelen noch het
belang om in rechte op te treden, in de hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de
rechten van de getroffene, die hij v66r de dading verkregen heeft met toepassing van
de artt. 46, § 1, 4o, en§ 2, en 47, Arbeidsongevallenwet, teneinde van de aansprakelijke derde de terugbetaling te verkrijgen van de door hem uitgekeerde bedragen, van
de door hem betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat overeenstemt met de
waarde van de jaarlijkse vergoeding of van de rente die hij krachtens die wet
verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat volgens het gemeen recht aan
de getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die wet
wordt vergoed. (Artt. 46, § 1, 4°, en§ 2, en 47 Arbeidsongevallenwet.)
24 oktober 2001
1764
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DAGVAARDING

j

1. - Strafzaken - Meerdere misdrijfomschrijuingen uoor hetzelfde feit - Bewezen uerklaarde telastlegging - Verwittiging van beklaagde door rechter~
De omstandigheid dat hetzelfde feit onder meerdere misdrijfomschrijvingen in de
dagvaarding wordt aangeduid, verplicht de strafrechter er niet toe de beklaagde
vooraf te verwittigen van de telastlegging die hij al dan niet bewezen zal verklaren,

j
j
j

-112mits de vermeldingen van de dagvaarding de beklaagde toelaten duidelijk bet
voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recbt van verdediging uit te oefenen.
20 februari 2001
341
2. - Burgerrechtelijk aansprakelijke partij- Vordering van het openbaar ministerie - Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de veroordeling tot de kosten en
geldboeten - Geldigheidsvoorwaarde van de dagvaarding.
De vordering die aanbangig wordt gemaakt door een dagvaarding die op verzoek
van bet openbaar ministerie wordt betekend aan een persoon die als civielrecbtelijk
aansprakelijke partij wordt gedagvaard voor de feiten die de dagvaarding vermeldt,
beeft niet alleen betrekking op de kosten waarin de civielrecbtelijk aansprakelijke
partij kracbtens art. 162 Sv. verwezen wordt, maar desgevallend ook op de geldboeten waartoe deze partij krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bepaling civielrecbtelijk aansprakelijk wordt gesteld. (Art. 162 Sv.)
8 mei 2001
822
3. - Strafzahen- Geldigheid- Toepasselijke bepalingen en regels- Nietigheid
- Voorwaarden.
De geldigbeid van de dagvaarding wordt, in strafzaken, niet geregeld door art. 702
Ger.W., maar door de artt. 145, 182 en 211 Sv., waarin geen sprake is van nietigheid;
die nietigbeid kan alleen worden uitgesproken als een essentieel bestanddeel van die
akte ontbreekt of als is aangetoond dat door die onregelmatigbeid bet recht van
verdediging is miskend. (Art. 702 Ger.W.; artt. 145, 182 en 211 Sv.)
23 mei 2001
994
4. - Strafzaken - Beklaagde - Voorgeschreven vermeldingen - Recht van
verdediging.
Art. 182 Sv. bepaalt aileen dat de dagvaarding bet feit dat de tenlastelegging
uitmaakt en kenmerkt zo moet omscbrijven dat het voorwerp ervan voldoende
duidelijk is voor de beklaagde en bet recht van verdediging verzekerd wordt.
23 mei 2001
994
5. - Misdaad - Verzachtende omstandigheden - Persoon die voorrecht van
rechtsmacht geniet- Correctionalisering door de procureur-generaal bij het hof van
beroep.
De omstandigheid dat een onderzoek is bevolen naar een misdaad tenlaste van een
persoon die een van de in art. 479 Sv. opgesomde hoedanigheden bezit, verbiedt de
procureur-generaal bij bet hof van beroep niet om, in de aan die persoon betekende
recbtstreekse dagvaarding, zelf de verzachtende omstandigbeden te vermelden
waardoor die misdaad tot een wanbedrijfkan worden berleid. (Artt. 479 en 482 Sv.)
13 juni 2001
1146

DERDENVERZET
1. - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
De ontvankelijkheid van een derdenverzet, dat is gedaan door een persoon die niet
behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, is onderworpen aan de cumulatieve voorwaarden dat de beslissing zijn
rechten benadeelt, enerzijds, en dat zij gewezen is door een burgerlijk gerecht of door
een strafgerecht, in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak beeft gedaan,
anderzijds. (Art. 1122 Ger.W.)
25 april 2001
723
2. - Strafzahen - Beslissing op de strafvordering - Ontvankelijkheid.
Het derdenverzet dat is gedaan tegen elke beslissing die gewezen is op de
strafVordering en die geen verband houdt met de burgerlijke belangen, is niet
ontvankelijk. (Art. 1122 Ger.W.)
25 april 2001
723
3. - Strafzalwn - Beslissing op de strafvordering - Burgerlijke belangen Begrip.
Uit de enige omstandigbeid dat de tenuitvoerlegging van een beslissing over de
strafVordering een burgerlijke verbintenis ten laste van een derde tot gevolg heeft,
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volgt niet dat die derde derdenverzet kan doen tegen die beslissing, als zij geen
uitspraak doet over de burgerlijke belangen. (Art. 1122 Ger.W.)
25 april 2001
723
4. - Strafzaken - Stedenbouw - Herstel van plaats in de uorige staat Vordering van de gemachtigd ambtenaar of van het college van burgemeester en
schepenen- Maatregel bevolen door de strafrechter- Maatregel die een derde in zijn
rechten krenkt - Eigen belang van de benadeelde derde - Aard van de beslissing Gevolg.
Wanneer de in toepassing van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening bevolen maatregel tot herstel in de vorige toestand een derde in
zijn rechten krenkt, heeft deze derde een eigen belang in de zin van artikel 17
Gerechtelijk Wetboek, dat zich van het door de gemachtigde ambtenaar of van het
college van burgemeester en schepenen beoogde belang onderscheidt; het aldus
ontstane geschil tussen beide belangen is van civielrechtelijke aard en het strafgerecht, dat in dit verband een herstelmaatregel beveelt, doet uitspraak over
burgerlijke belangen, zodat deze derde, wanneer hij niet behoorlijk is opgeroepen of
niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, overeenkomstig de
bepalingen van artikelll22 Gerechtelijk Wetboek, derdenverzet kan doen tegen deze
uitspraak die hem in zijn rechten benadeelt. (Artt. 17 en 1122 Ger.W.; 68, § 1, a,
Gecoiird. Decreet Vl. 'Parlement 2 okt. 1996.)
1081
5 juni 2001
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1. - Officier in werkelijke dienst - Aanvraag tot tijdelijke ambtsontheffing -Beslissing van de militaire overheid- Militair Gerechtshof- Grondwet (1994) Artikel 159- Schending- Cassatiemiddelen - Belang.
Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel afgeleid uit de schending
van art. 159 Gw. door het Militair Gerechtshof, nu zelfs zo de weigering door de
militaire overheid van beklaagdes aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke
ambtsontheffing onwettig zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat beklaagde hierdoor op
het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten geen militair meer was. (Art. 159
Gw. 1994.)
678
24 april 2001

j
j
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DESKUNDIGENONDERZOEK

j

Strafzaken - Persoonlijke gegeuens- Genetische profielen -Be waring door
de deskundige - Wettigheid.
De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verbiedt de gerechtsdeskundige
niet de genetische profielen die hij gelast werd te analyseren, te bewaren. (Artt. 43 en
44 Sv.; artt. 1, 2, en 8 wet 8 dec. 1992.)
195
31 januari 2001
2. - Strafzaken - Deskundige - Beroepsgeheim - Draagwijdte.
In strafzaken is de gerechtsdeskundige niet gehouden tot beroepsgeheim t.a.v. de
overheid die hem opgevorderd heeft.
195
31 januari 2001
3. - Strafzaken - Deskundige - Statuut.
De gerechtsdeskundige is niet de lasthebber van de rechter die hem opgevorderd
heeft. (Artt. 1984 en 1989 B.W.; artt. 43 en 44 Sv.)
31 januari 2001
195
4. - Strafzaken - Genetisch deslwndigenonderzoek - Opdracht - Omuang.
De deskundige die door de onderzoeksrechter gelast werd het genetisch profiel van
een verdachte te vergelijken met de genetische afdrukken die een strafbaar feit
1. -
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betreffen en alle dienstige voorstellen te doen om de opdracht goed te laten verlopen,
mag aan die onderzoeksrechter alle vaststellingen mededelen die betrekking hebben
op de feiten waarvan die magistraat kennisgenomen heeft.
195
31 januari 2001
5. - Strafzaken - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene Regelmatigheid - Beoordeling.
De rechter stelt in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze de regelmatigheid vast
van de toestemming van de beklaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs
tegen hem kan dienen.
195
31 januari 2001
6. - Strafzaken - Genetisch deskundigenonderzoek - Afname op het lichaam Toestemming van de betrokkene - Draagwijdte.
Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een afname op het
lichaam met het oog op een DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn genetisch profiel
vergeleken wordt met sporen die op de plaats van het strafbare feit zijh aangetroffen,
verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit te
oefenen, noch het recht op eerbiediging van het prive-leven, gewaarborgd bij art. 8
E.V.R.M., waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort,
noch enig andere vigerende wettelijke bepaling de onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming telkens opnieuw te vragen
wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig genomen staal
noodzakelijk maakt.
31 januari 2001
195
7. - Strafzaken- Onderzoeksrechter- Niet contradictoir karakter.
Het door een onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek wordt in de regel
niet op tegenspraak verricht.
914
16 mei 2001
8. - Opdracht om na te gaan of de boekhouding vervalst werd - Deskundigenonderzoek op het gebied van de boekhoudkundige organisatie van onderneming Accountant - Inschrijving in het register van de externe accountants - Exclusieve
bevoegdheid om geregeld dergelijke deskundigenonderzoeken uit te voeren en aan te
bieden- Artikelen 78, 2°, en 82, eerste lid, r, van de wet van 21 februari 1985Draagwijdte.
Een deskundigenonderzoek dat tot voorwerp heeft onder meer na te gaan of de
boekhouding vervalst werd, geschiedt op het gebied van de boekhoudkundige
organisatie van de onderneming in de zin van artikel 78, 2°, van de wet van 21
februari 1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat, zodat, in toepassing van
artikel 82, eerste lid, 1 o, van deze wet, enkel de natuurlijke person en en de
rechtspersonen die zijn ingeschreven in het register van de externe accountants
gerechtigd zijn om geregeld deze werkzaamheden uit te voeren en aan te bieden; het
feit dat het deskundigenonderzoek betrekking heeft op het onderzoek naar een aan
de boekhoudkundige organisatie onderliggend misdrijf van valsheid in geschrifte
doet hieraanniets af. (Artt. 78, 2o, en 82, eerste lid, 1o, van de wet van 21 feb. 1985.)
26juni2001
1284
9. - Nietig verslag - Nieuw onderzoek door dezelfde deskundige - Eenzelfde
opdracht - Recht van verdediging.
Uit het enkele feit dat een deskundige die een deskundig verslag neerlegt dat
wegens gebrek aan tegenspraak nietig is verklaard, opnieuw als deskundige wordt
aangesteld met dezelfde opdracht als die welke aanleiding gaftot het nietige verslag,
volgt niet dat het recht van verdediging van de partijen is miskend. (Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
20 september 2001
1489
10. - Strafzaken - Gebrek aan bewijzen - Aanvullend onderzoek - Initiatief
van de rechter - Grenzen -Recht van verdediging -Recht op een eerlijk proces Gevolg.
Miskenning van het recht van verdediging, en m.n. miskenning van het recht op
een eerlijk proces, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid aileen dat de strafrechter niet zelf getracht heeft het gebrek aan
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bewijzen te verhelpen door een aanvullend onderzoek te bevelen. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
26 september 2001
1544

DIEFSTAL EN AFPERSING
1. - Afpersing - Constitutieue bestanddelen - Afgifte van waarden of roerende
goederen - Meerdere afgifte - Geweld of bedreiging - Begrip.
Afpersing bestaat zodra de afgifte van de waarden of de roerende voorwerpen door
de bedreiging of het geweld veroorzaakt; bij meerdere afgifte wordt wettelijk niet
vereist dat deze telkens door een afzonderlijke dreiging of geweldpleging wordt
veroorzaakt, zodat een voortdurende dreiging of geweldpleging volstaat. (Art. 470
S.W.)
27 februari 2001
374
2. - Diefstal door middel van geweld of bedreiging - Gelijkgestelde diefstal Verzwarende omstandigheden - 1bepassing.
De bij de artt. 471 en 472 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheden zijn niet
aileen van toepassing op de in art. 468 van dat wetboek bedoelde diefstallen door
middel van geweld of bedreiging, maar ook op die welke art. 469 met die diefstallen
gelijkstelt. (Artt. 468, 469, 471 en 472 Sw.)
23 mei 2001
1002

DIEREN
1. - Stoffen en middelen die belang vertonen voor de openbare gezondheid Gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij dieren - Toepassing.
Nude in art. 1 Drugwet gedane opsomming geen beperking inhoudt wat de stoffen
en middelen betreft die voor de openbare gezondheid belang vertonen en het K.B. van
12 april 197 4 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met
hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en antiinfiammatoire werking verwijst naar de strafbepalingen van de Drugwet van 24
februari 1921, gebeurt in zoverre dit besluit het gebruik van bepaalde middelen en
stoffen bij dieren regelt, eveneens in het belang van de openbare gezondheid. (K.B. 12
april1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale,
anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-infiammatoire
werking.)
230
6 februari 2001

DOUANE EN ACCIJNZEN
1. - Gemeenrechtelijke en douane- en accijnsmisdrijven - Samenloop - Vermengde feiten - Eenheid van opzet - strafmaat - Zwaarste straf
Wanneer gemeenterechtelijke misdrijven en douane- en accijnsmisdrijven zich
overeenkomstig art. 65 Sw. vermengen, vermag de strafrechter niet een hoofdgevangenisstraf en wegens de twee bewezen verklaarde douane- en accijnsmisdrijven
twee verschillende geldboeten met vervangende gevangenisstraf op te leggen. (Art.
65 Sw.)
9 januari 2001
35
2. - Invoerrechten - Behoorlijke aangifte.
Wanneer de goederen behoorlijk zijn aangegeven, wordt de uitrekening van de
verschuldigde accijnsrechten overgelaten aan de ontv anger en kan men volstaan met
betaling van de rechten die door deze werden uitgerekend. (Art. 143, § 1, A.W.D.A.)
9 februari 2001
·
250
3. - Burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten - Vrijspraak
- Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering.

1
1

116Inzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt
niettemin verplicht uitspraak te doen op de burgerlijke rechtsvordering tot betaling
van de ontdoken rechten.
27 maart 2001
498
4. - Drugswet - Bevoegdheid om vaststellingen te doen.
De ambtenaren van het bestuur der douane en accijnzen hebben bevoegdheid om
inzake de toepassing van de Drugswet vaststellingen te doen en proces-verbaal op te
maken. (Art. 7 Drugswet.)
22 mei 2001
992
5. - Regeling inzalw alcohol- Gegiste dranken- Straffen- Uitstel- Opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Toepassing - Voorwaarden.
Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van
toepassing op de straffen die bepaald zijn in de gecoordineerde wetten betreffende de
gegiste dranken, met uitzondering van de hoofdgevangenisstraf. (Art. 41 K.B. 3 april
1953; art. 28 wet 6 juli 1967; art. 20, § 2, Probatiewet.)
1545
26 september 2001
6. - Geestrijke dranken - Straffen - Uitstel - Opschorting van de uitspraak
van de veroordeling - Toepa.ssing - Voorwaarden.
Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van
toepassing op de straffen die bepaald zijn in art. 25 wet 28 dec. 1983 betreffende het
verstrekken van sterke drank en betreffende bet vergunningsrecht aangezien die
straffen van fiscale aard zijn. (Artt. 25 en 30 wet 28 dec. 1983; art. 1 Probatiewet.)
1545
26 september 2001
7. - Regeling inzake alcohol- Gegiste dranken- Art. 41 KB. 3 april1953Opheffing.
Art. 41 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de
slijterijen van gegiste dranken, gewijzigd bij art. 28 wet 6 juli 1967, art. 20, § 2,
Probatiewet, en art. 30 wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke
drank en betreffende het vergunningsrecht, zijn noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend
opgeheven door art. 106 wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen. (Art. 41 wet 3
april1953; art. 28 wet 6 juli 1967; art. 20, § 2, Probatiewet; art. 30 wet 28 dec. 1983;
art. 106 wet 4 aug. 1986.)
1545
26 september 2001
8. - Geestrijke dranken -Art. 30 W 28 dec. 1983 - Opheffing.
Art. 41 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de
slijterijen van gegiste dranken, gewijzigd bij art. 28 wet 6 juli 1967, art. 20, § 2,
Probatiewet, en art. 30 wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke
drank en betreffende het vergunningsrecht, zijn noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend
opgeheven door art. 106 wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen. (Art. 41 wet 3
april1953; art. 28 wet 6 juli 1967; art. 20, § 2, Probatiewet; art. 30 wet 28 dec. 1983;
art. 106 wet 4 aug. 1986.)
1545
26 september 2001
9. - Strafvervolgingen - Strafvordering - Gelijktijdige uitoefening door de
administratie van Financien en het openbaar ministerie - Rechten van de mens Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1- Recht van de beklaagde op
een eerlijk proces - Wapengelijkheid - Begrip.
Wanneer de beklaagde, die inzake douane en accijnzen vervolgd wordt, voor het
vonnisgerecht vrij de gegevens heeft kunnen tegenspreken die door de administratie
van financien en door het openbaar ministerie tegen hem zijn aangevoerd in het
kader van een gezamenlijke en gelijktijdige uitgeoefende strafVordering, kan hij niet
beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in
de zin van het Verdrag of dat het beginsel van de gelijkheid der wapens is miskend.
(Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 267 tot 285 K.B. 18 juli 1977.)
1700
17 oktober 2001
10. - Bewijslast - Discrepanties in de boeken, geschriften of documenten Bewijs van een fraude van de rechten - Draagwijdte.
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j

Art. 205 Douane- en Accijnzenwet, krachtens hetwelk de discrepanties die door de
ambtenaren der douane en accijnzen worden vastgesteld in de handelsboeken,
handelsgeschriften of handelsdocumenten van een handelaar, ingeroepen lmnnen
worden als bewijs van de vaststelling van een fraude van de rechten, zolang het
tegendeel niet bewezen is op de gewone, bij wet voorgeschreven wijze, legt geen
wettelijk vermoeden van toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde
persoon op. (Art. 205 Douane- en Accijnzenwet.)
1700
17 oktober 2001
11. - Discrepanties in de boeken, geschriften of documenten - Bewijs van een
fraude van de rechten - Rechten van de mens - Verdrag Rechten van de Mens Artikel 6 - Artihel 6.2 - Vermoeden van onschuld - Begrip.
Art. 205 Douane- en Accijnzenwet verlicht, in de bijzondere materie waarop het
betrekking heeft, de bewijslast die op de vervolgende partij of partijen rust, door ze
in staat te stellen de niet-overeenstemming van de gegevens van de boeken,
geschriften of documenten betreffende de aan- en verkoop"van met rechten of met
accijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer
kunnen worden toegekend, als bewijs van een fraude van de rechten aan te voeren;
die bepaling is alleen van toepassing op misdrijven inzake douane en accijnzen en
laat het bewijs van het tegendeel toe door alle middelen rechtens, zodat zij geen
aantasting vonnt van het vermoeden van onschuld, zoals het besloten ligt in artikel
6.2 E.V.R.M. (Art. 6.2 E.V:R.M.; art. 205 Douane- en Accijnzenwet.)
1700
17 oktober 2001
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

j

GRONDEN
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

j

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

j

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

j

GRONDEN
1. - Gronden - Grove belediging van een echtgenoot- Beledigende houding van
de andere echtgenoot - Uitwerking.
Hoewel er in echtscheidingszaken geen vergelijking van respectieve schuld bestaat,
kunnen feiten van beledigende aard die door een van de echtgenoten zijn gepleegd
een verzachting zijn van de fout van de andere echtgenoot en daaraan het karakter
van grove belediging ontnemen. (Art. 231 B.W.)
9 november 2001
1893

j
j
j

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

j

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

I
I
I
I
I

2. - Echtscheidingsprocedure - Echtscheiding door onderlinge toestemming Nietigverklaring huwelijk - Gevolg.
Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming
uit te spreken wijzigt de rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het
voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien het algemeen rechtsbeginsel van
de autonomie van de procespartijen. (Art. 1138, 2°, Ger.W. en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.)
21juni2001
1254 1
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GEVOLGEN T.A.V DE PERSONEN

1

3. - Gevolgen t.a. v. de personen- T.a. v. de echtgenoten- Uitkering na echtscheiding - Vaststelling - Voorwaarden.

1

T.O.V. DE ECHTGENOTEN

De rechter kan, om na een echtscheiding op grond van art. 232, eerste lid, B.W.,
overeenkomstig de artt. 301,306 en 307bis B.W. een uitkering toe te kennen, acht
slaan op de huidige mogelijkheden van de uitkeringsgerechtigde partij. (Art. 232,
eerste lid, B.W.)
7 juni 2001
1106
4. - Gevolgen t.a.v. de personen - T.a.v. de echtgenoten - Echtscheiding op
grand van feitelijke scheiding van meer dan vijfjaar- Uitkering tot levensonderhoud
die een derde van de inkomsten van de schuldenaar niet te boven mag gaan Echtscheiding op grand van bepaalde feiten - Uitkering tot levensonderhoud die een
derde van de inkomsten van de schuldenaar niet te boven mag gaan - Discriminatie
- Arbitragehof- Prejudiciele vraag.
Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat artikel307bis B.W. de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schendt, in zoverre het een verschil in behandeling invoert tussen
de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud, verleend krachtens de
artikelen 306 en 307 van dat wetboek, die meer mag bedragen dan een derde van de
inkomsten van de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud, verleend op grond van artikel 301 van genoemd wetboek, die, met
toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen geval die grens te boven mag gaan, stelt
het Hof van Cassatie een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, so,
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
1843
2 november 2001

1
1
1
1
1
1
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GEVOLGEN T.A.V DE GOEDEREN
Gemeen-

1

Voor de echtgenoten die gehuwd zijn v66r 28 september 1976 onder het stelsel van
de gemeenschap beperkt tot aanwinsten, blijft van toepassing bij de ontbinding van
de huwelijksgemeenschap, de in de artt. 1433, 1436 en 1437 (oud) B.W. bepaalde
regeling van vergoedingen door de gemeenschap aan een echtgenoot voor de
aanwending van een eigen goed voor de aankoop van een gemeenschappelijk goed.
27 april 2001
746
6. - Gevolgen t.a.u. de goederen- Gezinswoning- Exclusief gebruik en genotVerplichting - Omvang.

1

5. - Gevolgen t.a.v. de goederen- Gemeenschap van aanwinsten schappelijk goed - Vergoedingsregels - Overgangsbepalingen.

De echtgenoot aan wie, in geval van echtscheiding, de gezinswoning wordt
toegewezen, die hij aileen heeft gebruikt en waarvan hij het exclusief genot heeft
gehad is een vergoeding verschuldigd die aan de beide echtgenoten toekomt, tussen
hen dient verdeeld te worden en gelijk is aan de opbrengstwaarde van dit goed
(Impliciet). (Art. 577bis, § 3, B.W.).
4 mei 2001
801
7. - Gevolgen t.a.v. de goederen- Bedongen gemeenschapsstelsel- Echtgenoot
tegen wie echtscheiding is toegestaan - Verlies van voordelen - Voordelen - Begrip
- Draagwijdte.
Met 'voordelen' in de zin van art. 299 B.W. wordt bedoeld, eensdeels, alle
schenkingen tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten
zijn, met name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke
verdeling van de huwelijksgemeenschap. Zodoende is die bepaling niet van toepassing op de andere voordelen die bij de verdeling ontstaan uit de samenstelling van de
huwelijksgemeenschap en derhalve niet op de voordelen die het gevolg zijn van de
inbreng van een eigen goed in de huwelijksgemeenschap. (Art. 299 B.W.)
23 november 2001
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ECONOMIE
1. - Economise he reglementering- Aardolieproducten- K.B. 11 oktober 1971Wettelijke grondslag.
Krachtens artikel .3 van de besluitwet van 22 januari 1945 kan de Koning
producten economisch reglementeren, zoals onder meer de opslag en de bevoorrading
van aardolieproducten bij koninklijk besluit van 11 oktober 1971 en, met verwijzing
naar artikel 9 van de besluitwet, de overtreding van deze reglementering strafbaar
stellen. (Artt. 3 en 9 besluitwet 22 januari 1945; K.B. 11 oktober 1971.)
1373
4 septen;tber 2001
2. - Economische reglementering - Europese Unie - Verdragsbepalingen Artikel 28 E. G.-Verdrag - Maatregel die de handel tussen Lid-Staten kan belemme1·en - Nationale reglementering- Conformiteit- Voorwaarden.
Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen moet worden aangenomen dat niet als een maatregel die de handel
tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren in de zin van artikel28 E.E.G.-Verdrag, kan worden beschouwd de toepassing
op producten uit andere Lid-Staten, van nationale bepalingen die een bepaalde
verkoopsregeling opleggen, mits die bepalingen van toepassing zijn op aile marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel
rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale
producten en op die van producten uit Lid-Staten. (Art. 28 E.E.G.-Verdrag);
1373
4 september 2001
3. - Aardolieproducten - Economische reglementering - Europese Unie Verdragsbepalingen - Artikel 28 E. G.-Verdrag - Maatregel die de handel tussen
Lid-Staten kan belemmeren- K.B. 11 oktober 1971 - Verplichting inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten - Conformiteit.
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 verplicht hij die de
binnenlandse markt met aardolieproducten bevoorraadt, tot de aanleg van voorraden
naar verhouding van de door hem toegeleverde hoeveelheden, zonder onderscheid
tussen de importeur en de Belgische raffinadeur en de betrokken regeling geldt
aldus, zonder onderscheid naar de herkomst van de producten, voor alle betrokken
marktdeelnemers, zodat hierdoor de verhandeling van producten uit andere LidStaten niet anders dan die van nationale producten wordt getroffen. (Art. 28
E.E.G.-Verdrag; art. 3 K.B. 11 oktober 1971.)
1373
4 september 2001
4. - Wet Economische Herstelmaatregelen - Overeenkomst - Aan indexcijfer
gebonden prijsherzieningsbeding - Wettigheid - Modaliteiten - Miskenning Gevolg.
Wanneer de waarde van een parameter in een prijsherzieningsbeding beduidend
afwijkt van het werkelijk aandeel in de kosten die de parameter vertegenwoordigt in
de bij de overeenkomst bepaalde prijs is het prijsherzieningsbeding nietig. (Art. 57,
§ 2, Wet Economische Herstelmaatregelen.)
13 september 2001
1439

EIGENDOM
1. - Mede-eigendom- Eigendomsoverdracht van een kavel- Verplichtingen van
de syndicus- Verstrekken van inlichtingen aan de notaris- Aard van de verbintenis
- Gevolg.
Bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, is de
notaris, in het geval van de eigendomsoverdracht van een kavel, krachtens art.
577-11, § 1, van het B.W., gehouden bij ter post aangetekende brief aan de syndicus
van de vereniging van mede-eigenaars een staat te vragen met de in dit artikel
bepaalde inlichtingen, terwijl de syndicus in dat geval, krachtens art. 577-8, § 4, 7°,
van dat wetboek tot opdracht heeft de lijst van de schulden over te leggen binnen 15
dagen te rekenen vanafhet verzoek van de notaris; uit de aard en de strekking van
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die bepalingen volgt dat de notaris niet kan worden verplicht een vergoeding te
betalen voor de inlichtingen die hij aldus opvraagt krachtens een wettel~jke verplichting. (Artt. 577-8, § 4, 7°, en 577-11, § 1, B.W.)
23 februari 2001
353

ENERGIE
1. - Elehtrische - Kerninstallatie - Exploitatie - Begrip - Retributie.
Er is slechts exploitatie van een kerninstallatie, die aanleiding geeft tot de hefting
van een jaarlijkse retributie, wanneer de vergunde kernreactoren gebruikt worden
voor de productie van elektrische energie met een mogelijkheid tot aanbod aan de
afnemers; daartoe volstaat niet dat slechts een technisch proces is opgestart. (Art. 2,
tweede lid, wet 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de
uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, 15, derde tot vijfde lid, K.B. 28
februari 1963, 8, a, en 10, tweede lid, KB. 25 mei 1982.)
299
16 februari 2001
2. - Aardolieproducten - Economische reglementering - Europese Unie Verdragsbepalingen- Artihel 28 E.G.-Verdrag- Maatregel die de handel tussen
Lid-Staten kan belemmeren- KB. 11 oktober 1971 - Verplichting inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten - Conformiteit.
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 verplicht hij die de
binnenlandse markt met aardolieproducten bevoorraadt, tot de aanleg van voorraden
naar verhouding van de door hem toegeleverde hoeveelheden, zonder onderscheid
tussen de importeur en de Belgische raffinadeur en de betrokken regeling geldt
aldus, zonder onderscheid naar de herkomst van de producten, voor alle betrokken
marktdeelnemers, zodat hierdoor de verhandeling van producten uit andere LidStaten niet anders dan die van nationale producten wordt getroffen. (Art. 28
E.E.G.-Verdrag; art. 3 K.B. 11 oktober 1971.)
1373
4 september 2001
3. - Elektriciteit - Gas - Onregelmatige afsluiting - Leverancier - Civiele
boete - Draagwijdte.
Art. 5 Decr.W.Gew. 21 feb. 1991 wil de leverancier die de voorschriften van het
decreet betreffende de afsluiting van de toevoer niet in acht neemt, ertoe verplichten
de abonnee of de klant, als civiele straf, een civiele boete te betalen die los staat van
de schade die door de afsluiting is ontstaan en geen vergoedend karakter heeft. (Art.
5 Deer. W.Gew. 21 feb. 1991.)
1446
14 september 2001
4. - Elehtriciteit - Gas - Afsluiting - Regelmatigheid - Leverancier Verplichting het secretariaat van de lokale adviescommissie inzake afsluiting op de
hoogte brengen - Gevolgen.
Uit de omstandigheid dat de leverancier beschikt over een termijn van acht dagen
te rekenen van de onderbreking van de toevoer, om het secretariaat van de
plaatselijke adviescommissie inzake afsluiting op de hoogte te brengen, kan niet
worden afgeleid dat die afsluiting, in geval van nalatigheid van de leverancier, van bij
haar oorsprong niet onregelmatig is. (Art. 5 Deer. W.Gew. 21 feb. 1991.)
1446
14 september 2001
5. - Elektriciteit- Gas - Onregelmatige afsluiting- Civiele boete verschuldigd
tot herstel toevoer - Herstel toevoer - Draagwijdte.
De stroomtoevoer is niet hersteld wanneer de leverancier de door de afsluiting
getroffen klant opnieuw een stroomtoevoer van 2 ampere levert, waartoe hij
overeenkomstig de artt. 2 en 3 Decr.W.Gew. betreffende de levering van een minimum
aan stroomtoevoer voor huishoudelijk gebruik verplicht is. (Art. 5 Decr.W.Gew. 21
feb. 1991.)
1446
14 september 2001

ERFDIENSTBAARHEID
1. - Recht van doorgang recht - Gevolg
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De bes1issing die eerst vaststelt dat een beding, waarbij een erfdienstbaarheid van
doorgang wordt gevestigd ten voorde1e van de verkoper en van de nieuwe koper van
een erf, slechts in de koopakte werd ingevoegd om de toestand van een tijdelijke
ingeslotenheid te verhelpen die ontstaan was door de noodzakelijke splitsing van
koopakten betreffende verschillende erven, en vervolgens dat recht omschrijft als een
persoonlijk recht en beslist dat het niet overgedragen kan worden, miskent het
wettelijk begrip erfdienstbaarheid niet. (Art. 686 B.W.)
21 september- 2001
1506

ERFENISSEN
1. - Landbouwbedrijf- Recht van overname - Waardebepaling.
De verdeling van een landbouwbedrijf door overname doet niet af aan de erfregeling zelf, en sluit niet uit dat met alle eigenschappen van het over te nemen goed,
zoals verkavelingsmogelijkheden, wordt rekening gehouden bij het bepalen van de
waarde ervan. (Art. 4 wet 29 aug. 1998.)
633
6 april 2001
2. - Verde ling- Kavel- Samenstelling- Exclusief gebruik en genot- Gevolg.
De bepaling krachtens welke iedere mede-erfgenaam geacht wordt alleen en
onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in zijn kavel zijn begrepen of die
hem bij veiling zijn ten deel gevallen en nooit de eigendom van de andere goederen
van de nalatenschap te hebben gehad, heeft enkel betrekking op de verwerving van
de eigendom van de goederen, alsmede het tenietgaan van op onverdeelde goederen
gevestigde zakelijke rechten en de niet-tegenwerpelijkheid van daarop gevestigde
persoonlijke rechten in het geval het goed wordt toebedeeld aan een andere
mede-erfgenaam dan degene die het recht heeft gevestigd, maar bevat geen afwijkende regeling betreffende het toekomen van de vruchten van de onverdeelde
goederen aan de deelgenoten en sluit dus niet uit dat de deelgenoot die aileen het
onverdeelde goed heeft gebruikt of het exclusieve genot ervan heeft gehad een
vergoeding verschuldigd is die tussen de deelgenoten dient verdeeld te worden. (Artt.
577bis, § 8, en 883 B.W.)
801
4 mei 2001

EUROPESE UNIE
PREJUDICIELE GESCHILLEN
VERDRAGSBEPALINGEN

Algemeen
Beginsels
Beleid
Allerlei
ALLERLEI

PREJUDICIELE GESCHILLEN
1. - Prejudiciele geschillen - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
- Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die gegrond is op een onjuiste
juridische onderstelling.
.
Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is gebleken is er geen
aanleiding tot het stellen van een daarop gegronde prejudiciele vraag aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag.)
1373
4 september 2001

VERDRAGSBEPALINGEN
ALGEMEEN

2. - Verdragsbepalingen - Algemeen- Europees Executieverdrag- Artikel 5Plaatselijke bevoegdheid - Overeenkomst - Verbintenis - Begrip.

-
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In de bepaling van het Executieverdrag, krachtens welke de verweerder, die
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, in een andere
verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen, ten aanzien van verbintenissen uit
overeenkomst, voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten
grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, wordt met verbintenis
bedoeld de contractuele verbintenis die aan de vordering in rechte ten grondslag ligt.
(Art. 5, aanhef, en onder eerste lid, Executieverdrag van 27 sept. 1968.)
11 mei 2001
854
3. - Verdragsbepalingen - Algemeen - Europees Executieverdrag- Artikel 5Verbintenis - Uitvoering - Woonplaats - Plaatselijke bevoegdheid - Belgische
rechtbanken.
De Belgische rechtbanken zijn niet bevoegd om te oordelen over een betalingsverbintenis van een schuldenaar die woonplaats heeft op het grondgebied van een
andere bij het Europees Executieverdrag aangesloten Staat, wanneer volgens het
toepasselijk Belgisch recht de plaats van uitvoering van die verbintenis die woonplaats is (Impliciet.). (Artt. 1247, tweede lid, B.W., en 5, eerste lid, Executieverdrag
van 27 sept. 1968.)
11 mei 2001
854
BEGINSELS

4. - Verdragsbepalingen - Beginsels - Richtlijn - Te bereiken resultaat Lid-Staten - Uitvoering- Verplichtingen - Doeltreffendheid - Nationale rechter
- Nationaal recht - Geen bepaling - Uitlegging.
De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lidstaten van de Europese
Unie om het door die richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting
om krachtens artikel 5 E.E.G.-Verdrag aile algemene of bijzondere maatregelen te
treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden
voor aile met overheidsgezag beklede instanties van de Lidstaten, en dus, binnen het
kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties, en de nationale
rechter dient bij de toepassing van het nationale recht dit dus zoveel mogelijk uit te
leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het
hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan art. 189, derde lid, E.E.G.Verdrag te voldoen; de rechter die oordeelt dat er in het nationaal recht geen
relevante bepaling voorhanden is zodat er geen grond bestaat tot uitlegging,
verantwoordt zijn beslissing naar recht. (Artt. 5 en 189, derde lid, E.E.G.-Verdrag.)
1593
28 september 2001
BELEID

5. - Verdragbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen - Invoering of wijziging
door de lidstaten - Nieuwe steunmaatregelen - Commissie - Tussenkomst.
De EG-Commissie moet van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte worden gebracht; ten aanzien van nieuwe steunmaatregelen die de lidstaten voornemens zijn in te voeren, client een voorafgaande
procedure ingesteld zonder welke geen enkele steunmaatregel geacht kan worden
regelmatig te zijn ingevoerd. (E.E.G.-Verdrag, art. 93, lid 3).
141
19 januari 2001
6. - Verdragsbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen - Beslissing van de
Commissie- Verenigbaarheid met de eisen van artikel92 EEG-Verdrag- Gevolgen.
De beslissing die de EG-Commissie neemt over de verenigbaarheid van een
nationale steunmaatregel met de eisen van artikel 92 van het Verdrag, heeft niet tot
gevolg dat de ongeldigheid van de uitvoeringsmaatregelen die in strijd met het in
artikel 93, derde lid van het EG-Verdrag opgelegd verbod zijn vastgesteld, wordt
gedekt (E.E.G.-Verdrag, art. 92 en 93, lid 3).
141
19 januari 2001
7. - Verdragsbepalingen- Beleid- Steunmaatregelen- Wijzigingen-Aanmeldingsplicht - Begrip.
De aanmeldingsplicht geldt niet enkel voor de invoering van een steunmaatregel
maar ook voor de wijziging ervan; die verplichting geldt ook als de EG-Commissie
heeft geoordeeld dat een steunmaatregel geheel often dele niet verenigbaar was met
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het Europese recht, en dat een lidstaat de vroegere steunmaatregel wijzigt en
vervangt door een nieuw steunstelsel; aan die verplichting kan worden voldaan op de
wijze die de Commissie zelf aanwijst in de beschikking waarbij zij de opheffing van
de verboden steunmaatregel oplegt. (E.E.G.-Verdrag, art. 93, lid 3).
141
19 januari 2001
ALLERLEI

8. - Verdragsbepalingen- Allerlei- Steunmaatregelen- Strijdige heffingenTerugbetaling - Opgelegde voorwaarde door een lidstaat.
Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een lidstaat aan de terugbetaling van met het gemeenschapsrecht strijdige heffingen een voorwaarde verbindt,
zoals de voorwaarde dat die heffingen niet ofniet volledig op derden zijn afgewenteld,
waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is voldaan door de onderzoeker moet
worden geleverd.
141
19 januari 2001
9. - Verdragsbepalingen- Allerlei- Artikel28 E. G.-Verdrag- Maatregel die de
handel tussen Lid-Staten kan belemmeren- Nationale reglementering- Conformiteit.
Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen moet worden aangenomen dat niet als een maatregel die de handel
tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren in de zin van artikel28 E.E.G.-Verdrag, kan worden beschouwd de toepassing
op producten uit andere Lid-Staten, van nationale bepalingen die een bepaalde
verkoopsregeling opleggen, mits die bepalingen van toepassing zijn op aile marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits z~j zowel
rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale
producten en op die van producten uit Lid-Staten. (Art. 28 E.E.G.-Verdrag);
1373
4 september 2001
10. - Verdragsbepalingen- Allerlei- Artikel 28 E.G.-Verdrag- Maatregel die
de handel tussen Lid-Staten kan belemmeren- Nationale reglementering- K.B. 11
oktober 1971- Verplichting inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieproducten
- Conformiteit.
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 verplicht hij die de
binnenlandse markt met aardolieproducten bevoorraadt, tot de aanleg van voorraden
naar verhouding van de door hem toegeleverde hoeveelheden, zonder onderscheid
tussen de importeur en de Belgische raffinadeur en de betrokken regeling geldt
aldus, zonder onderscheid naar de herkomst van de producten, voor aile betrokken
marktdeelnemers, zodat hierdoor de verhandeling van producten uit andere LidStaten niet anders dan die van nationale producten wordt getroffen. (Art. 28
E.E.G.-Verdrag; art. 3 K.B. 11 oktober 1971.)
1373
4 september 2001

ALLERLEI
11. - Allerlei - Verdrag van Brussel van 27 september 1968 - Staat van de
personen - Toepassingsgebied.
Hoewel het Verdrag van Brussel, in beginsel, van toepassing is op een vordering tot
uitkering van levensonderhoud, zelfs als zij een bijkomende eis is die verbonden is
met een vordering betreffende de staat van person en, volgt uit geen enkele be paling
van art. 5, 2°, van dat verdrag dat het, met afwijking van de uitsluiting vermeld in
art. 1, tweede lid, 1o ervan, van toepassing zou zijn inzake de staat van personen.
29 maart 2001
531
12. - Allerlei - VisserU- Zeevisserij- Artikel 5, lid 2, verordening nr. 2807 I 83
van de Commissie van 22 september 1983 - Maximum toegelaten vangst Tolerantiegrens - Controle.
De tolerantiegrens voor ramingen inzake de hoeveelheden in kilogram aan boord
gehouden vis waarvoor een TAC (Total Allowable Catches of totaal toegestane
vangsten) is vastgesteld beoogt de eenvormigheid van de logboeken om alzo op het
niveau van de Gemeenschap voor de naleving van de vastgestelde instandhoudingsmaatregelen zorg te dragen en bij te dragen tot een doeltreffender controle op de
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naleving van de geldende voorschriften zoals de toegelaten maximumvangsten en
heeft geen betrekking op de opgelegde maximumvangsten zelf. (Art. 5, lid 2,
Verordening nr. 2807/83 van de Commissie van 22 sept. 1983; wet 28 maart 1975;
ministerieel besluit van 23 dec. 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen
tot behoud van de visbestanden in zee.)
29 mei 2001
1025

EXTERRITORIALITEIT
1. - Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid - Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding.
De bevoegdheid van bet Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding om in rechte op te treden in aile rechtsgeschillen waartoe de toepassing
van de wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel
en de kinderpornografie aanleiding kan geven, betreft enkel de rechtsgeschillen die
hun oorsprong vinden in de misdrijven omschreven in art. 383bis, Sw. en art. 11, § 1,
wet 13 april 1995; de bevoegdheidsregel van art. 10ter, V.T.Sv. kan op zichzelf geen
aanleiding zijn tot een rechtsgeschil, zodat het Centrum niet bevoegd is om op te
treden in geschillen waartoe de toepassing van de artt. 372 en 37 4 Sw. aanleiding kan
geven. (Art. 11 wet 13 april 1995, art. 3 wet 15 feb. 1993.)
972
22 mei 2001

F
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD
BEGRIP. VEREISTEN VAN RET FAILLISSEMENT
RECHTSPLEGING
GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN)
BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
ALLERLEI

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
1. - Begrip. Vereisten van het faillissement - Vonnis van faillietverklaring Aard - Gevolg.
Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting
van elke handelsactiviteit oplegt, maar niet uitsluit dat handelsverrichtingen kunnen verder gezet worden. (Artt. 444 en 475 Faillissementswet.)
25 juni 2001
1275
2. - Begrip. Vereisten van het faillissement - Vonnis van faillietverklaring Handelsactiviteiten - Stopzetting - Uitzonderingsregeling - Rechtelijke beslissing
- Aard - Draagwijdte.
Uit de uitzonderingsregeling van de faillissementswet die toelaat dat de handelsverrichtingen toch kunnen worden voortgezet mag niet worden afgeleid dat het
faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die de
stopzetting van de handelsactiviteit oplegt. (Art. 4 75 Faillissementswet.)
25juni2001
1275

3. - Begrip. Vereisten van het faillissement - Koopman - Burgerlijke vennootschap met de vorm van een handelsvennootschap - Statuten - Burgerlijk doel Veinzing - Gevolg.
Wanneer uit de wil van de oprichters van een burgerlijke vennootschap die de vorm
van een handelsvennootschap heeft aangenomen blijkt dat het werkelijke doel van de
venootschap een handelsdoel is en de oprichters slechts door veinzing en om een wet
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van openbare orde te omzeilen een burgerlijk doel in de statuten hebben ingeschreven, krijgt de vennootschap de hoedanigheid van koopman en kan zij worden failliet
verklaard. (Artt. 1 Vennootschappenwet, 1832 B.W. en 437 Faill.W., zoals destijds
geld end.)
4 oktober 2001
1634

RECHTSPLEGING
4. - Rechtspleging - Aangifte van schuldvordering - Betwisting - Niet aanwezige partij - Vonnis - Aard.
Een vonnis dat gewezen is krachtens art. 504 Faill.W. wordt geacht op tegenspraak
te zijn gewezen ook als de partij die de opneming in het passiefvan het faillissement
vordert niet aanwezig is; het is niet onderworpen aan de regel bevat in art. 806
Ger.W.
30 maart 2001
555
5. - Rechtspleging- Vonnis van faillietverhlaring- Betekening door de curator
- Hoger beroep - Gevolg.
De betekening van het vonnis van faillietverklaring door de curator van het
faillissement doet de termijn van hoger beroep lopen t.a.v. iedereen, inclusiefvan de
schuldeiser die het faillissement van zijn schuldenaar heeft aangevraagd en die niet
zelf het vonnis van faillietverklaring heeft betekend. (Art. 465 W.Kh.)
7 juni 2001
1114
6. - Rechtspleging- Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging.
Art. 1398, tweede lid, Ger.W., is niet verenigbaar met de taak van de curator die het
vonnis dat het faillissement uitspreekt ten uitvoer legt. (Artt. 1398, tweede lid,
Ger.W., 465, 466 en 470 Faillissementswet.)
15 juni 2001
1187
7. - Rechtspleging- Onroerend goed- Verhoop uit de hand- MachtigingRedenen - Vorm.
De beschikking van de rechtbank van koophandel die, ter zake het belang van de
gefailleerde boedel, verwijst naar de redenen vervat in het verzoekschrift van de
curator tot machtiging om een onroerend goed dat tot die boedel behoort uit de hand
te verkopen, dat zelf die redenen inhoudt, voldoet aan de bijzondere verplichting dat
ze uitdrukkelijk zou bepalen waarom die verkoop dat belang dient. (Art. 1193ter
Ger.W.)
21juni2001
1257

GEVOLGEN (PERSONEN. GOEDEREN. VERBINTENISSEN)
8. - Gevolgen (Personen. Goederen. "lkrbintenissen)- Gefailleerde- Verschoonbaarheid
- Borg - Schuldeiser - Vervolging - Gevolg.
De borg kan zich niet op de verschoonbaarheid van de gefailleerde beroepen om te
beletten dat de schuldeiser t.a.v. wie hij zich borg stelt, tegen hem vervolgingen
instelt, aangezien de verschoonbaarheid niet het tenietgaan van de schulden van de
gefailleerde tot gevolg heeft en een exceptie is die aileen de schuldenaar persoonlijk
betreft in de zin van artikel 2036 B.W. (Art. 82, eerste lid, wet 8 aug. 1997.)
16 november 2001
1944

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
9. - Bevoon·echte en hypothecaire schuldeisers - Schuldvordering - Opname in
het passief- Beslissing - Draagwijdte.
Doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak, werpt geen betwisting op die
door het akkoord van partijen was uitgesloten en miskent het recht van verdediging
niet de rechter die een handelsvennootschap veroordeelt tot betaling van een aantal
bedragen maar, gelet op haar faillissement, beslist dat de schuldeisers gemachtigd
worden hun schuldvordering te laten opnemen in het gewoon passief van het
faillissement, daar hij hiermede niet oordeelt over het al dan niet bestaan van een
voorrecht maar aileen vaststelt dat, ingevolge de samenloop, de schuldeisers enkel
konden verlangen in het passief te worden opgenomen, terwijl het hen vrij stond bij
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hun aanvraag tot opname ook aanspraak te maken op een voorrecht. (Art. 6.1
E.V.R.M., art. 1138, 2°, Ger.W., het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging en het algemeen beschikkingsbeginsel.)
475
23 maart 2001

ALLERLEI
10. - Allerlei - Ambtshalve faillissement - Intrekking - Kosten.
Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten ten laste van de Staat, in zoverre de faillietverklaring
geenszins aan een font van faillietverklaarde handelaar te wijten is. (Art. 1017,
eerste lid, Ger.W., 442 Faillissementswet.)
15 juni 2001
1187
11. - Allerlei -Ambtshalve faillissement- Intrekking- Kosten van tenuitvoerlegging - Kosten en salaris van de curator.
Wanneer het faillissement amptshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten ten last van de Staat, in zoverre de faillietverklaring
geenszins aan een fout van faillietverklaarde handelaar te wijten is.
15juni2001
1187

G
GEESTESZIEKE
1. - Testateur- Beroepsgeheim- Geneesheer- Draagwijdte- Doel- Gevolg.
Ret medisch beroepsgeheim is niet absoluut; het heeft tot doel de patient te
beschermen, zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend
uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen en
dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden. (Artt. 458 Sw. en 901 B.W.)
19 januari 2001
135

GEESTRIJKE DRANKEN
1. - Straffen - Uitstel - Opschorting van de uitspraak van de veroordeling Toepassing - Voorwaarden.
Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van
toepassing op de straffen die bepaald zijn in art. 25 wet 28 dec. 1983 betreffende het
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht aangezien die
straffen van fiscale aard zijn. (Artt. 25 en 30 wet 28 dec. 1983; art. 1 Probatiewet.)
26 september 2001
1545
2. -Art. 30 W 28 dec. 1983- Opheffing.
Art. 41 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de
slijterijen van gegiste dranken, gewijzigd bij art. 28 wet 6 juli 1967, art. 20, § 2,
Probatiewet, en art. 30 wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke
drank en betreffende het vergunningsrecht, zijn noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend
opgeheven door art. 106 wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen. (Art. 41 wet 3
april1953; art. 28 wet 6 juli 1967; art. 20, § 2, Probatiewet; art. 30 wet 28 dec. 1983;
art. 106 wet 4 aug. 1986.)
26 september 2001
1545

GEMEENSCHAP EN GEWEST
1. - Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen - Schulden- Rechtsvoorganger van het Wegenfonds - Contractuele verplichtingen uit investeringen Investeringen aangegaan voor de inwerkingtreding van de wet van 16 jan. 1989Vordering tot vergoeding van de aannemer - Vordering tot vrijwaring tegen de
Belgische Staat - Gegrondheid.

~---
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Wanneer de verbintenissen, waarvan de uitvoering wordt gevorderd, contractuele
verplichtingen uit investeringen zijn, die door de rechtsvoorganger van het Wegenfonds werden aangegaan voor de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, en
niet wordt betwist dat deze verplichtingen geen betrekking hebben op de voor de
inwerkingtreding van deze wet aangegane vastleggingen zoals deze blijken uit de
boekhouding van het Wegenfonds, is naar recht verantwoord het arrest dat de
vordering van de aannemer om een openbaar werk te vergoeden enkel tegen het
Vlaams Gewest gegrond verklaart en de vordering in vrijwaring van het Vlaams
Gewest tegen de Belgische Staat ongegrond verklaart. (Art. 61, § 1, derde, vierde,
vijfde en zesde lid, Financieringswet 1989.)
431
16 maart 2001
2. - Overgang van de lasten van de Staat op de Gewesten - Lasten overgenomen
door het Gewest - Lasten die voortvloeien uit een beslissing genomen ingevolge een
beraadslaging van een ministerieel comite - Begrip.
Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1984 is aileen het Waalse
Gewest gehouden tot de lasten van de Belgische Staat die voortvloeien uit beslissingen of verbintenissen die, vanaf 1 januari 1975, in de aangelegenheden bedoeld in
artikel 6, § 1, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus
1980 zijn genomen of aangegaan ingevolge beraadslagingen van het ministerieel
comite voor Waalse gewestelijke aangelegenheden; dat is het geval wanneer de last
bestaat in de aansprakelijkheid wegens een oneigenlijk misdrijf die voortvloeit uitde
tekortkoming aan de verplichting om te zorgen voor de coordinatie van werken ter
uitvoering van een overheidsopdracht die is toegewezen ingevolge een beraadslaging
van het ministerieel comite voor Waalse gewestelijke aangelegenheden. (Art. 1,
eerste lid, wet 5 maart 1984.)
104 7
31 mei 2001

GEMEENTE
1. - Wegen - Veiligheid van de gebruikers - Veiligheidsplicht - Omvang Gelijkgrondse bermen.
De door artikel135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet aan de gemeenten opgelegde
verplichting te zorgen voor de veiligheid op openbare wegen en plaatsen en in het
bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en
pleinen, strekt zich ook uit tot de gelijkgrondse bermen. (Art. 135, § 2, tweede lid, 1 o,
Nieuwe Gemeentewet.)
20 april 2001
662

GEMEENTE·, PROVINCIE· EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
RECIITSPLEGING
GEMEENTEBELASTINGEN

RECHTSPLEGING
1. - Rechtspleging - Voorziening voor het hof van beroep - Federale inkomstenbelastingen - Inkomstenbelastingen - Nieuwe bezwaren - Termijn - Grondwet Overeenstemming - Hof van Cassatie - Verplichting - Prejudicieel geschil Arbitragehof
Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid,
en 381 W.I.B. (1992), die op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke de
nieuwe, aan het hofvan beroep onderworpen bezwaren uiterlijk binnen de wettelijke
termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de artt. 10
en 11 van de gecoordineerde Grondwet (1994), moet het Hofvan Cassatie in beginsel
daarover een prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, 3°, en§ 2
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
390
6 maart 2001
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2. - Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Uitspraah bestendige deputatie Wet betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten Toepasselijkheid.
De wet van 12 november 1997 vindt geen toepassing in geschillen inzake
gemeentebelastingen waarin de bestendige deputatie als rechtsprekend orgaan
uitspraak doet. (Wet 12 nov. 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de
provincies en gemeenten.)
10 mei 2001
853

GEMEENTEBELASTINGEN
3. - Gemeentebelastingen - J aarlijkse be lasting op de niet bebouwde percelen die
deel uitmahen van een niet vervallen verkaveling - Aanslagvoet - Berekening Criteria - Grondwet - Gelijhheid inzake belastingen - Overeenstemming.
De gemeentelijke belastingverordening waarbij een enkele forfaitaire aanslagvoet
in de jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op elk niet gebouwd perceel, dat gelegen
is in een niet vervallen verkaveling, zonder derhalve rekening te houden met
objectieve gegevens, zoals de waarde, de oppervlakte of de ligging van dat perceel, is
in strijd met de in artikel 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet, met de in artikel 11 Gw. (1994) vastgelegde regel volgens welke
de Belgen het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder onderscheid
verzekerd wordt en ook met de in artikel 172 Gw. (1994) vervatte regel van de
gelijkheid inzake belastingen. (Artt. 10, 11, 159 en 172 Gw. [1994)).
29 maart 2001
544
4. - Gemeentebelastingen - Rechtspleging- Uitspraah bestendige deputatie Wet betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten Toepasselijkheid.
De wet van 12 november 1997 vindt geen toepassing in geschillen inzake
gemeentebelastingen waarin de bestendige deputatie als rechtsprekend orgaan
uitspraak doet. (Wet 12 nov. 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de
provincies en gemeenten.)
10 mei 2001
853
5. - Gemeentebelastingen - Belasting op de gratis thuisbedeling van reclmnedruhwerh- Verschillende categorieen van belastingplichtigen- Vereiste verantwoording - Criteria.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de
aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in
dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat
onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor
zover het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden
verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen
niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel; wanneer een norm die
een belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, moet
hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigende categorieen
en de voornoemde regels vereisen niet dat de norm de belasting aanpast naar gelang
van de eigenheid van elk geval; dat is het geval van de belastingverordening op de
gratis thuisbedeling van reclamedrukwerk, die bepaalt dat op het bedelen van
reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan worden opgenomen, belasting
is verschuldigd, ongeacht het percentage artikelen van dat drukwerk zonder publicitair karakter. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994) .)
28juni2001
1307

GENEESKUNDE
ALGEMEEN
GENEESMIDDELEN CVERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)

129UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE
BEROEPSORDEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Medische handeling- Geoorloofd karakter- Toestemming van
de patient.
Het geoorloofd karakter van een medische handeling die de fysieke integriteit van
een persoon aantast, veronderstelt de toestemming van die persoon; de toestemming
is van aard elke strafbaarheid te ontnemen aan een handeling die tot de geneeskunde
behoort en een curatief of preventief therapeutisch oogmerk heeft.
14 december 2001
2200
2. - Algemeen - Medische handeling- Onomkeerbare contraceptieve sterilisatie
- Geoorloofd karakter - Toestemming van de patient alleen.
In de regel moet de toestemming die vereist is opdat een medische handeling die de
fysieke integriteit van een persoon aantast, geoorloofd zou zijn, enkel van de
betrokken persoon worden verkregen; geen enkele wetsbepaling vereist de toestemming van de echtgenoot voor een ingreep die, zelfs zonder therapeutische noodzaak,
de sterilisatie van zijn echtgenote beoogt, ook al is die sterilisatie onomkeerbaar.
2200
14 december 2001
3. - Algemeen - Geneesheer - Verplichting om te toestemming van de patient te
verkrijgen - lnformatieplicht.
De verplichting voor de geneesheer om de patient te informeren over de ingreep die
hij wil uitvoeren, is ingegeven door de op hem rustende noodzaak om de vrije en
gei:nformeerde toestemming van die patient te verkrijgen alvorens die ingreep wordt
verricht.
2200
14 december 2001

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
4. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Handel - Bezit Persoonlijk gebruik - Misdrijf- Straf- Wettigheid - Rechten van de mens Prive-leven - Eerbiediging - Gevolg.
Art. 8 E.V.R.M. verbiedt de bestraffingvan het bezit van verdovende middelen niet,
ook al dienen die verdovende middelen enkel voor het persoonlijk gebruik van de
bezitter; het misdrijf "bezit van verdovende middelen" wordt immers door de wet
gestraft in het belang van de hygiene en de volksgezondheid. (Art. 1 Drugwet.)
24 januari 2001
160
5. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Stoffen en middelen
die belang vertonen voor de openbare gezondheid- Gebruik van bepaalde middelen
en stoffen bij dieren - Toepassing.
Nu de in art. 1 Drugwet gedane opsomming geen be perking inhoudt wat de stoffen
en middelen betreft die voor de openbare gezondheid belang vertonen en het K.B. van
12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met
hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en antiinflammatoire werking verwijst naar de strafbepalingen van de Drugwet van 24
februari 1921, gebeurt in zoverre dit besluit het gebruik van bepaalde middelen en
stoffen bij dieren regelt, eveneens in het belang van de openbare gezondheid. (K.B. 12
april197 4 betreffende sommige verrichtingen in verb and met stoffen met hormonale,
anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire
werking.)
6 februari 2001
230
6. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen
- Poging tot misdaad - Correctionalisering met aanneming van verzachtende
omstandigheden - Gevolg.
De paging tot uitvoer van verdovende middelen met de omstandigheid van
deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging is strafbaar, ook al is ze correctionaliseerd. (Artt. 2bis, § 1, 2bis, § 3, b, Drugwet; art. 52 Sw.)
707
24 april 2001

-1307. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen)- Internationale sluikhandel in verdovende middelen - Drugsdelicten begaan in verschillende landen Schengen-verdrag - Unieke juridische ruimte - Gevolg.
De omstandigheid dat, krachtens het Schengen-verdrag, de verdragsstaten in
beginsel als een juridische ruimte worden beschouwd, doet geen afbreuk aan het feit
dat, ingevolge artikel 71 van dit verdrag, het artikel 36, 2, a-i van het Enkelvoudig
Verdrag inzake verdovende middelen van New-York van 30 maart 1961 van toepassing blijft; krachtens deze laatste bepaling worden de in de eerste paragraaf ervan
vermelde drugsdelicten, indien ze in verschillende landen zijn begaan, als afzonderlijke strafbare feiten beschouwd. (Verdrag van 19 juni 1990, art. 71; Enkelvoudig
Verdrag van New-York van 30 maart 1961 inzake verdovende middelen, art. 36, 2, a.)
2012
27 november 2001
8. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Internationale sluikhandel in verdovende middelen - Drugsdelicten begaan in verschillende landen Afzonderlijk strafbare feiten - Beginsel "non bis in idem" - Gevolg.
De Overeenkomst van 25 mei 1987 tussen de Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen inzake de toepassing van het beginsel "non bis in idem" doet geen
afbreuk aan het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van New-York
van 30 maart 1961; krachtens artikel36, 2, a-ivan dit verdragworden de in de eerste
paragraaf ervan vermelde drugsdelicten, indien ze in verschillende landen zijn
begaan, als afzonderlijke strafbare feiten beschouwd, zodat de Overeenkomst van 25
mei 1987 geen toepassing vindt op deze drugsdelicten. (Overeenkomst van 25 mei
1987; Envelvoudig Verdrag van New-York van 30 maart 1961 inzake verdovende
middelen, art. 36, 2, a).
27 november 2001
2012
9. - Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen) - Verdovende middelen
- Bezit van verdovende middelen - Misdrijf- Soorten - Voortdurend misdrijfGevolg.
Ret bezit van verdovende middelen zonder voorafgaande machtiging is een
misdrijf dat blijft voortduren zolang geen ander feit of omstandigheid bewijst dat het
niet }anger gepleegd wordt; het stopzetten van de verkoop of het te koop aanbieden
van verdovende middelen maakt niet noodzakelijkerwijs een einde aan het bezit van
die producten, noch aan de deelneming aan de hoofd- ofbijkomende bedrijvigheid van
een vereniging, waartoe een dergelijk bezit aanleiding kan geven. (Art. 2bis Drugwet;
art. 11 K.B. 31 dec. 1930.)
2020
28 november 2001

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE
10. - Uitoefening van de geneeskunde - Dienst voor geneeskundige controle Beperkte kamer - Sanctie - Aard - Rechten van de mens - Verdrag Rechten van
de Mens - Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige
controle is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R. (Art.
141, § 2, Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2252

BEROEPSORDEN
11. - Beroepsorden - Orde der Geneesheren - Uitoefening van de geneeskunde
- Spreiding van medische activiteiten - Individuele maatregel- Voorwaarden.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de raad van beroep van de Orde
der Geneesheren, die niet nader omschrijft op welke grond de spreiding van de
medische activiteiten van een arts zou kunnen leiden tot enige overtreding van de
plichtenleer. (Artt. 6, 2°, en 13, eerste lid, Artsenwet.)
25 mei 2001
1007
12. - Beroepsorden - Orde der Geneesheren - Raad van beroep - Thchtzaken
- Thchtvordering - Sluiting van het debat - Navolgend stuk - Raadsman Gevolg.

-
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Geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep van de Orde der Geneesheren beslist geen acht te slaan op een
schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het debat is
toegekomen. (Artikel 6.1 E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
1265
21 juni 2001
13. - Beroepsorden- Apotheker- Plichtenleer- Kortingen- Aard- Grenzen.
Het verlenen van kortingen door een apotheker aan zijn klanten betreft op zich
uitsluitend materiele belangen en is als dusdanig niet met de plichtenleer strijdig,
tenzij de omvang van die kortingen en de wijze waarop zij worden toegekend van die
aard zijn dat zij strijdig worden met de algemene beginselen en de code van de
farmaceutische plichtenleer. (Art. 15 Apothekerswet.)
1889
8 november 2001
14. - Beroepsorden- Orde der Geneesheren- Tucht- Hoger beroep- Rechten
van de mens- Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6.1 - Internationaal Verdrag
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.1.
Uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk
vervolgde geneesheer het recht heeft hager beroep in te stellen.
20 december 2001
2252
15. - Beroepsorden - Orde der Geneesheren - Tucht - Hoger. beroep Devolutieve kracht - Evocatierecht - Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid.
Artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing voor de raad van
beroep van de Orde der Geneesheren. (Artt. 2 en 1068 Ger.W. en 25, § 4, Artsenwet.)
20 december 2001
2252
16. - Beroepsorden - Orde der Geneesheren - Tucht - Hoger beroep Devolutieve kracht - Terugverwijzen - Provinciale Raad- Mogelijkheid.
De behandeling van de zaak in hager beroep sluit niet uit dat ze terug naar de
provinciale raad van de Orde der Geneesheren moet worden verwezen. (Art. 2 en
1068 Ger.W.)
20 december 2001
2252
17. - Beroepsorden - Orde der Geneesheren - Provinciale Raad - Tucht Beslissing tot vervolging- Beslissing tot oproeping- Telastlegging- Omschrijving
- Voorwaarden.
Noch de artt. 20, 21 en 25 Artsenwet en 24 K.B. 6 februari 1970, noch het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vereisen dat de beslissing van de
provinciale raad van de Orde der Geneesheren tot tuchtrechtelijke vervolging van
een arts of zijn oproeping om voor de raad te verschijnen een concrete inhoudelijke
precisering van de erin omschreven telastleggingen bevatten. (Artt. 20, 21 en 25
Artsenwet en 24 K.B. 6 feb. 1970 en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
20 december 2001
2257
18. - Beroepsorden - Orde der Geneesheren - Provinciale Raad - Optreden Klacht - Derde - Begrip.
De bepaling dat de provinciale raad van de Orde der Geneesheren optreedt onder
meer op klacht van een derde, beperkt het begrip derde niet. (Art. 20, § 1, Artsenwet.)
20 december 2001
2257
19. - Beroepsorden- Orde der Geneesheren- Provinciale Raad- Beslissing te
verschijnen - Motivering.
De beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren dat een arts
voor de raad moet verschijnen op grand dat de beraadslaging over het rapport van de
verslaggever heeft geleid tot het besluit dat een tegensprekelijk debat over de zaak
aangewezen is voldoet aan de wettelijke motiveringsvereiste. (Art. 24 K.B. 6 feb.
1970.)
20 december 2001
2257

-
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20. - Beroepsorden- Orde der Geneesheren- Tuchtorganen- Tekortkomingen
- Vaststelling - Controlecommissie bij de dienst voor de geneeshundige controle Sancties - Voorwaarden.
Uit de bepaling dat de controlecommissie b~j de dienst voor de geneeskundige
controle, onverminderd de bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast
wordt met het vaststellen van tekortkomingen volgt niet dat tuchtrechtelijke
sancties slechts kunnen worden opgelegd nadat die tekortkomingen door die controlecommissie werden vastgesteld. (Artt. 73, tweede, derde en vier lid, en 142 § 1,
Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2257

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Procedure voor de feitenrechter
Procedure in cassatie
Allerlei
STRAFZAKEN

Procedure voor de feitenrechter
Allerlei

BURGERLIJKE ZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER

1. - Burgerlijke zahen -Procedure voor de feitenrechter -Kosten van deskundigenonderzoeh - Datum vanaf wanneer zij interest kunnen opbrengen.
Als gerechtskosten aangemerkte kosten van deskundigenonderzoek zijn slechts
vanaf de veroordeling verschuldigd en kunnen als dusdanig v66r die datum geen
interest opbrengen. (Artt. 1017 en 1018, 4 °, Ger.W.)
547
30 maart 2001
2. - Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - In het ongelijk
gestelde partij - Partij die de kosten heeft veroorzaakt - Schuld.
Hoewel een partij in beginsel alleen in de kosten kan worden veroordeeld als zij in
het ongelijk gesteld is, kunnen de kosten haar ten laste worden gelegd als zij ze door
haar schuld heeft veroorzaakt. (Art. 1017, eerste lid, Ger.W.)
14 mei 2001
885
PROCEDURE IN CASSATIE

3. - Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Afstand Advocaat bij het Hof van Cassatie - Verlenen van akte van afstand - Gevolg.
In burgerlijke zaken veroordeelt het Hofvan Cassatie in de regel eiser in de kosten
van het cassatiegeding, wanneer het akte verleent van de door een advocaat bij het
Hofgedane afstand van cassatieberoep. (Artt. 608,824,827, 1080,1111, vierde lid, en
1112 Ger.W.)
15 januari 2001
78
4. - Burgerlijke zahen - Procedure in cassatie - Arbeidsongeval - Fonds voor
Arbeidsongevallen - Cassatieberoep - Arbeidsongevallenverzekeraar - Geschil In kapitaal omgezette rente - Starting.
Art. 68 Arbeidsongevallenwet krachtens hetwelk de kosten van aile op deze wet
gesteunde vorderingen ten laste vallen van de arbeidsongevallenverzekeraar, behalve
wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van toepassing op het cassatieberoep
dat het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de arbeidsongevallenverzekeraar instelt
in een geschil dat betrekking heeft op de starting van de in kapitaal omgezette rente.
(Art. 59quinquies, eerste lid; art 68 Arbeidsongevallenwet.)
1658
8 oktober 2001
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5. - Burgerlijhe zahen - Allerlei - Ambtshalve faillissement - Intrehhing Kosten.
Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten ten laste van de Staat, in zoverre de faillietverklaring
geenszins aan een fout van faillietverklaarde handelaar te wijten is. (Art. 1017,
eerste lid, Ger.W., 442 Faillissementswet.)
15 juni 2001
1187
6. - Burgerlijhe zahen - Allerlei - Ambtshalve faillissement - IntreMing Kosten van tenuituoerlegging - Kosten en salaris van de curatm:
Wanneer het faillissement ambtshalve wordt uitgesproken en vervolgens wordt
ingetrokken, komen de kosten ten last van de Staat, in zoverre de faillietverklaring
geenszins aan een fout van faillietverklaarde handelaar te wijten is.
15 juni 2001
1187

STRAFZAKEN
PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER

7. - Strafzahen- Procedure voor de feitenrechter- Benadeelde die de schadeveroorzaher rechtstreehs voor een strafgerecht daguaardt -Kosten van het exploot Kosten van de burgerlijhe rechtsvordering.
De kosten van het exploot, waarbij een door een misdrijf benadeelde persoon de
vermeende schadeveroorzaker rechtstreeks voor de correctionele rechtbank of de
politierechtbank dagvaardt, zijn geen kosten van de strafVordering maar wel kosten
van de burgerlijke rechtsvordering.
648
18 april 2001
8. - Strafzahen - Procedure voor de feitenrechter - Strafvordering - Veroordeling bij versteh voor meerdere m.isdrijven - Veroordeling op verzet voor slechts een
enhel bewezen verklaard misdrijf- Veroordeling tot alle hasten van de strafvordering
- Voorwaarde.
De regel dat de beklaagde niet wordt veroordeeld tot de kosten van de telastlegging
waarvoor hij wordt vrijgesproken sluit niet uit dat hij tot alle kosten wordt
veroordeeld, mits de rechter vaststelt dat zij allen door het bewezen verklaarde
misdrijf werden veroorzaakt. (Artt. 162 en 176 Sv.)
5 juni 2001
1080
9. - Strafzahen -Procedure voor de feitenrechter- Kosten van de strafvordering
- Burgerlijhe partij die in het ongelijh wordt gesteld - Veroordeling- Voorwaarde.
De burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, moet veroordeeld worden in
de kosten van de stra:!Vordering, wanneer die is ingesteld t.g.v. de burgerlijkepartijstelling. (Art. 162, tweede lid, Sv.)
26 september 2001
1554
10. - Strafzahen - Procedure voor de feitenrechter - Hoger beroep door het
openbaar ministerie - Bevestiging van het beroepen vonnis - Kosten van hager
beroep - Veroordeling van beklaagde.
Wanneer het openbaar ministerie hager beroep instelt in strafzaken en het
veroordelend vonnis slechts het beroepen vonnis bevestigt, mag de beklaagde niet tot
de kosten van dit hoger beroep worden veroordeeld. (Art. 162, 176, 194 en 211 Sv.)
4 december 2001
2060
ALLERLEI

11. - Strafzahen-Allerlei- Onderzoehsgerechten- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Buitenuervolgingstelling van de inverdenhinggestelde - Burgerlijhe partij Veroordeling in de hasten - Conclusie - Verplichting tot antwoord.
Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenvervolgingstellingvan een inverdenkinggestelde,
de burgerlijke partij veroordeelt in de kosten van de openbare vordering neemt geen
voorlopige of voorbereidende beslissing, maar spreekt een vonnis uit waarop artikel

-134149 Grondwet van toepassing is, zodat op de desbetreffende conclusie van de
burgerlijke partij dient geantwoord te worden. (Art. 149, Gw. 1994; artt. 162 en 211
Sv.)
1378
4 september 2001
12. - Strafzaken-Allerlei- Onderzoeksgerechten-Kamer van inbeschuldigingstelling
- Buitenvervolgingstelling van de inverdenkinggestelde - Burgerlijhe partij Veroordeling in de kosten - Aard van de beslissing - Gevolg.
Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenvervolgingstellingvan een inverdenkinggestelde,
de burgerlijke partij veroordeelt in de kosten van de openbare vordering neemt geen
voorlopige ofvoorbereidende beslissing, maar spreekt een vonnis uit waarop artikel
149 Grondwet van toepassing is, zodat op de desbetreffende conclusie van de
burgerlijke partij dient geantwoord te worden. (Art. 149, Gw. 1994; artt. 162 en 211
Sv.)
1378
4 september 2001

GEZINSBIJSLAG
WERKNEMERS

WERKNEMERS
1. - Werknemers- Verhoogde bijslag- Gehandicapt kind- OngeschiktheidEvaluatiemethode - Criteria.
Een gehandicapt kind van minder dan 21 jaar heeft recht op verhoogde kinderbijslag wanneer zijn ongeschiktheidsgraad van ten minste 66 [ ]wordt vastgesteld door
gezamenlijke toepassing van de officiele Belgische Schaal ter bepaling van de graad
van invaliditeit en de lijst van aandoeningen, ofwel de schaal of de lijst afzonderlijk,
naargelang de bepalingen om trent de gebruiksvoorwaarden ervan. (Artt. 4 7 en 63
Kinderbijslagwet Werknemers; art. 2, § 1; K.B. 3 mei 1991.)
670
23 april 2001
2. - Werknemers - Verhoogde bijslag - Gehandicapt kind - Ongeschiktheid Evaluatiemethode- Uitvoeringsbesluit- Woorden "en/of'- Draagwijdte.
De woorden "en/of' vermeld in art. 2, § 1, 2°, K.B. 3 mei 1991 betekenen niet dat
de rechthebbende op verhoogde kinderbijslag· de keuze heeft de lichamelijke of
geestelijke arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen ofwel aan de hand van de
officiele Belgische Invaliditeit ofwel aan de hand van de lijst kinderziekten en
-aandoeningen. (Art. 2, § 1, 2°, K.B. 3 mei 1991.)
670
23 april 2001
3. - Werknemers - Mindervalide rechthebbende - Vergoeding - Voorwaarden
- Rechtgevend kind - Deel uitmaken van gezin - Begrip - Draagwijdte.
Met de regel dat een mindervalide gerechtigd is op kinderbijslag op voorwaarde dat
het rechtgevend kind deel uitmaakt van hetzelfde gezin en hij dit recht behoudt ten
behoeve van het kind dat geplaatst is door de bevoegde overheid, heeft de wetgever
aangeduid dat het rechtgevend kind principieel moet "deel uitmaken van hetzelfde
gezin", maar dat het recht ook bestaat als het kind geplaatst is, ongeacht of de
plaatsing dateert van voor of na de datum waarop de rechthebbende aan de gestelde
voorwaarden voor de toekenning van inkomensvervangende of integratietegemoetkoming voldoet. (Artt. 56quinquies, § 1, eerste en tweede lid, Kinderbijslagwet Werknemers.)
12 november 2001
1905
4. - Werknemers - Mindervalide rechthebbende - Rechtgevend kind - Plaatsing in instelling - Opening van het recht - Voorwaarden.
Met de regel dat een mindervalide gerechtigd is op kinderbijslag op voorwaarde dat
het rechtgevend kind deel uitmaakt van hetzelfde gezin en hij dit recht behoudt ten
behoeve van het kind dat geplaatst is door de bevoegde overheid, heeft de wetgever
aangeduid dat het rechtgevend kind principieel moet "deel uitmaken van hetzelfde
gezin", maar dat het recht ook bestaat als het kind geplaatst is, ongeacht of de
plaatsing dateert van voor of na de datum waarop de rechthebbende aan de gestelde
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voorwaarden voor de toekenning van inkomensvervangende of integratietegemoetkoming voldoet. (Artt. 56quinquies, § 1, eerste en tweede lid, Kinderbijslagwet Werknemers.)
1905
12 november 2001
5. - Werknemers - Wezenbijslag - Toekenning - Aanvangspunt - Afwezigverklaring.
De afwezigverklaring doet het recbt op wezenbijslag ontstaan; de wezenbijslag
wordt toegekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de afwezigverklaring,
tenzij wanneer die afwezigverklaring zich voordoet op de eerste dag van de maand,
dan vangt de toekenning aan vanaf deze eerste dag. (Artt. 56bis en 58 Kinderbijslagwet Werknemers.)
10 december 2001
2126

GRONDWET
GRONDWET 1994

Artikel10
Artikelll
Artikel103
Artikel108
Artikel144
Artikel149
Artikel159
Artikel167
Artikel172

GRONDWET 1994
ARTIKEL 10

1. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel10- Hoger beroep- KrijgsraadVrijspraak - Militair gerechtshof- Veroordeling - Eenstemmigheid.
Art. 8, eerste lid, besluitwet 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet,
in zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerecbtshof bij meerderbeid van stemmen worden genomen, zonder dat bet oplegt dat zij met eenparigheid
van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrijspraak
wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw.
[1994]; art. 2llbis Sv.; art. 58, tweede lid, Ger.W.; art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept.
1918.)
10 januari 2001
47
2. - 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.
De artt. 10 en 11 Gw. worden niet geschonden door art. 10bis V.T.Sv., in zoverre het
bepaalt dat de personen die, in welke boedanigbeid ook, aan een legerfractie in het
buitenland verbonden zijn of zij die de macbtiging verkregen een troepenkorps te
volgen dat er deel van uitmaakt, en die enig misdrijf hebben gepleegd op bet
grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie zullen kunnen worden vervolgd, noch
door art. 19, tweede lid, Mil.Sv., in zoverre het bepaalt dat dezelfde personen die,
buiten oorlogstijd, beoordeeld worden door militaire recbtscolleges voor alle in
buitenlands gebied gepleegde misdrijven. (Artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 10bis
V.T.Sv.; art. 19, tweede lid, Mil.Sv.)
47
10 januari 2001
3. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel10- Gelijkheid van de Belgen voor
de wet - Gevolg.
De regel van de gelijkbeid van de Belgen voor de wet en . die van de nietdiscriminatie in bet genot van aan de Belgen toegekende rechten en vrijbeden
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impliceert dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden
behandeld. (Artt. 10 en 11 Gw.)
14 februari 2001
277
4. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel10- Gelijkheid van de Belgen voor
de wet - Begrip - Categorieen van personen - Situaties die wezenlijk van elkaar
verschillen.
De in de artt. 10, 11 en 172 Gw. (1994) vastgelegde regels inzake gelijkheid en
non-discriminatie verbieden dat categorieen van personen die in situaties verkeren
welke, vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, wezenlijk van elkaar verschillen, op dezelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grond
voorhanden is. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994]).
29 maart 2001
544
5. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel10- Gelijkheid van de Belgen voor
de wet- Gemeentebelastingen- Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen
die deel uitmaken van een niet vervallen verkaveling - Aanslagvoet- BereheningCriteria - Grondwet - Overeenstemming.
De gemeentelijke belastingverordening waarbij een enkele forfaitaire aanslagvoet
in de jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op elk niet gebouwd perceel, dat gelegen
is in een niet vervallen verkaveling, zonder derhalve rekening te houden met
objectieve gegevens, zoals de waarde, de oppervlakte of de ligging van dat perceel, is
in strijd met de in artikel 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet, met de in artikel 11 Gw. (1994) vastgelegde regel volgens welke
de Belgen het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder onderscheid
verzekerd wordt en ook met de in artikel 172 Gw. (1994) vervatte regel van de
gelijkheid inzake belastingen. (Artt. 10, 11, 159 en 172 Gw. [1994]).
29 maart 2001
544
6. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artihel10- Rechtspleging voor de militaire
gerechten - Militair Gerechtshof - Wijziging van de beslissing tot vrijspraak Strafverzwaring - Eenstemmigheid.
Art. 8, eerste lid, Besl.W. 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshofbij meerderheid
van stemmen worden genomen, zonder dat het oplegt dat zij met eenparigheid van
stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrijspraak wijzigen
of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994;
art. 211bis Sv.; art. 8, eerste lid, Besluitwet 14 sept. 1918.)
24 april 2001
678
7. - Grondwet 1994. (artt. 1 tot 99) -Artikel10- Gelijhheid van de Belgen voor
de wet - Procesrecht in fiscale zahen - Nieuwe grieven - Hangende gedingen Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 1999 - Arbitragehof Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van Cassatie.
De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Arbitragehof of de
artikelen die het procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het
indienen van nieuwe grieven voor het hof van beroep, voor hun vervanging bij de
wetten van 15 en van 23 maart 1999, de artt. 10 en 11 Gw. schenden, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof, nu
zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde
rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor
alle partijen en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd.
(Artt. 10 en 11 Gw. en art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
18 mei 2001
937
8. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel 10 - Rechterlijke organisatieJeugdbescherming- Hoger beroep tegen vonnis jeugdrechtbank - Hof van beroep Kamer met een raadsheer- Gelijkheidsbeginsel.
.
Artikel109bis, § 1, 1°, Ger.W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van
de rechter in de jeugdrechtbank aan een kamer met een raadsheer wordt toegewezen
schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet. (Art. 109bis, § 1, 1°, Ger.W.)
29 mei 2001
1023
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9. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artihel10- Gelijkheid van de Belgen voor
de wet - Begrip.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de
aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in
dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat
onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor
zover het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden
verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende mid del en
niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel; wanneer een norm die
een belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, moet
hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigende categorieen
en de voornoemde regels vereisen niet dat de norm de belasting aanpast naar gelang
van de eigenheid van elk geval; dat is het geval van de belastingverordening op de
gratis thuisbedeling van reclamedrukwerk, die bepaalt dat op het bedelen van
reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan worden opgenomen, belasting
is verschuldigd, ongeacht het percentage artikelen van dat drukwerk zonder publicitair karakter. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994].)
1307
28 juni 2001
10. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artihel10- Gelijkheid van de Belgen voor
de wet - Overeenstemming - Inkomstenbelastingen - Cassatieberoep - Wetboek
van de Inhomstenbelastingen 1992- Werking in de tijd -Algemeen beginsel van het
recht op rechtszekerheid.
De artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart
1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, in hun uitlegging dat,
zelfs na 6 april1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak doen op
beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de hoven van beroep
zijn ingesteld, zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, brengen de rechtszekerheid niet in het
gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de gecoi:irdineerde Grondwet 1994
niet. (Artt. 10 en 11 gecoi:ird. Gw. [1994]; art. 97, negende lid, wet 15 maart 1999; art.
11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
1736
22 oktober 2001
11. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- ArtihellO- Sociaal geschil- Gerechtelijhe beslissing - Kennisgeving bij gerechtsbrief- Rechtsmiddel - Hoger beroep Termijn - Modaliteiten - Betekening gerechtsdeurwaardersexploot - Verschillende
behandelingen van rechtszoehenden - Geen discriminatie.
De artikelen 32, 2°, en 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek in samenhang gelezen
met de artikelen 792, tweede lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, schenden de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet waar zij een onderscheid maken bij de
bepaling van de termijn en bij de modaliteiten van het hager beroep, tussen de
geschillen bedoeld in artikel 792, tweede lid, waarvoor de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van het hager beroep doet lopen en de geschillen waarvoor de
gemeenrechtelijke regel van de betekening bij gerechtsdeurwaarderexploot toepasselijk is. (Artt. 10 en 11 Grondwet, artt. 32, 2°, 46, § 2, 792, tweede lid, en 1051
Ger.W.)
10 december 2001
2121
ARTIKEL 11

12. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikelll -Hoger beroep- Krijgsraad
- Vrijspraah - Militair gerechtshof- Veroordeling - Eenstemmigheid.
Art. 8, eerste lid, besluitwet 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet,
in zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshof bij meerderheid van stemmen worden genomen, zonder dat het oplegt dat zij met eenparigheid
van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrijspraak

-138wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw.
[1994]; art. 211bis Sv.; art. 58, tweede lid, Ger.W.; art. 8, eerste lid, besluitwet 14 sept.
1918.)
10 januari 2001
47
13. - 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.
De artt. 10 en 11 Gw. worden niet geschonden door art. 10bis VT.Sv., in zoverre het
bepaalt dat de personen die, in welke hoedanigheid ook, aan een legerfractie in het
buitenland verbonden zijn of zij die de machtiging verkregen een troepenkorps te
volgen dat er deel van uitmaakt, en die enig misdrijf hebben gepleegd op het
grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie zullen kunnen worden vervolgd, noch
door art. 19, tweede lid, Mil.Sv., in zoverre het bepaalt dat dezelfde personen die,
buiten oorlogstijd, beoordeeld worden door militaire rechtscolleges voor alle in
buitenlands gebied gepleegde misdrijven. (Artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 10bis
VT.Sv.; art. 19, tweede lid, Mil.Sv.)
10 januari 2001
47
14. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Niet-discriminatie in het
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Gevolg.
De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en die van de nietdiscriminatie in het genot van aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden
impliceert dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden
behandeld. (Artt. 10 en 11 Gw.)
14 februari 2001
277
15. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Niet-discriminatie in het
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Begrip -- Categorieen
van personen - Situaties die wezenlijk van elkaar verschillen.
De in de artt. 10, 11 en 172 Gw. (1994) vastgelegde regels inzake gelijkheid en
non-discriminatie verbieden dat categorieen van personen die in situaties verkeren
welke, vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, wezenlijk van elkaar verschillen, op dezelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grand
voorhanden is. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994]).
544
29 maart 2001
16. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Niet-discriminatie in het
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Gemeentebelastingen
- Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde percelen die deel uitmaken van een niet
vervallen verkaveling - Aanslagvoet - Berekening - Criteria - Grondwet Overeenstemming.
De gemeentelijke belastingverordening waarbij een enkele forfaitaire aanslagvoet
in de jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op elk niet gebouwd perceel, dat gelegen
is in een niet vervallen verkaveling, zonder derhalve rekening te houden met
objectieve gegevens, zoals de waarde, de oppervlakte of de ligging van dat perceel, is
in strijd met de in artikel 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet, met de in artikel 11 Gw. (1994) vastgelegde regel volgens welke
de Belgen het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder onderscheid
verzekerd wordt en ook met de in artikel 172 Gw. (1994) vervatte regel van de
gelijkheid inzake belastingen. (Artt. 10, 11, 159 en 172 Gw. [1994]).
29 maart 2001
544
17. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Rechtspleging voor de
militaire gerechten - Militair Gerechtshof- Wijziging van de beslissing tot vrijspraak - Strafverzwaring - Eenstemmigheid.
Art. 8, eerste lid, Besl.W. 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshofbij meerderheid
van stemmen worden genomen, zonder dat het oplegt dat zij met eenparigheid van
stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrijspraak wijzigen
of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994;
art. 211bis Sv.; art. 8, eerste lid, Besluitwet 14 sept. 1918.)
24 april 2001
678
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18. - Grondwet 1994. (artt. 1 tot 99)- Artikelll - Aan de Belgen toegekende
rechten en vrijheden - Non-discriminatie - Procesrecht in fiscale zaken - Nieuwe
grieven - Hangende gedingen - Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23
maart 1999 - Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van
Cassatie.
De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Arbitragehof of de
artikelen die het procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het
indienen van nieuwe grieven voor het hof van beroep, voor hun vervanging bij de
wetten van 15 en van 23 maart 1999, de artt. 10 en 11 Gw. schenden, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof, nu
zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde
rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor
alle partijen en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd.
(Artt. 10 en 11 Gw. en art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
18 mei 2001
937
19. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel 11 - Rechterlijke organisatie Jeugdbescherming- Hoger beroep tegen vonnisjeugdrechtbank- Hofvan beroepKamer met een raadsheer - Gelijkheidsbeginsel.
Artikel109bis, § 1, 1°, Ger.W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van
de rechter in de jeugdrechtbank aan een kamer met een raadsheer wordt toegewezen
schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet. (Art. 109bis, § 1, P, Ger.W.)
29 mei 2001
1023
20. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Niet-discriminatie in het
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Begrip.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de
aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in
dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat
onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor
zover het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden
verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen
niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel; wanneer een norm die
een belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, moet
hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigende categorieen
en de voornoemde regels vereisen niet dat de norm de belasting aanpast naar gelang
van de eigenheid van elk geval; dat is het geval van de belastingverordening op de
gratis thuisbedeling van reclamedrukwerk, die bepaalt dat op het bedelen van
reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan worden opgenomen, belasting
is verschuldigd, ongeacht het percentage artikelen van dat drukwerk zonder publicitair karakter. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994].)
28 juni 2001
1307
21. - Grondwet 1994. (artt. 1 tot 99) - Artikel 11 - Niet-discriminatie in het
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en urijheden - Overeenstemming Inkomstenbelastingen - Cassatieberoep - Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 - Werking in de tijd - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid.
De artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart
1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, in hun uitlegging dat,
zelfs na 6 april 1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak doen op
beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de hoven van beroep
zijn ingesteld, zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, brengen de rechtszekerheid niet in het
gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet 1994
niet. (Artt. 10 en 11 gecoi:ird. Gw. [1994]; art. 97, negende lid, wet 15 maart 1999; art.
11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
1736
22 oktober 2001
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22. - Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Artihel 11 - Sociaal geschil - Gerechtelijhe beslissing- Kennisgeving bij gerechtsbrief- Rechtsmiddel- Hoger beroep Tennijn- Modaliteiten- Betehening gerechtsdeurwaardersexploot- Verschillende
behandelingen van rechtszoehenden - Geen discriminatie.
De artikelen 32, 2°, en 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek in samenhang gelezen
met de artikelen 792, tweede lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, schenden de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet waar zij een onderscheid maken bij de
bepaling van de termijn en bij de modaliteiten van het hoger beroep, tussen de
geschillen bedoeld in artikel 792, tweede lid, waarvoor de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van het hoger beroep doet lopen en de geschillen waarvoor de
gemeenrechtelijke regel van de betekening bij gerechtsdeurwaarderexploot toepasselijk is. (Artt. 10 en 11 Grondwet, artt. 32, 2°, 46, § 2, 792, tweede lid, en 1051
Ger.W.)
10 december 2001
2121
ARTIKEL 103

23. Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) -Art. 103- Vervolging en berechting
van ministers - Benadeelde van een misdrijf- Burgerlijke-partijstelling - Uitoefening van de burgerli}l<e rechtsvordering- Mogelijkheden.
Artikel103, laatste lid, Grondwet en artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 laten
de benadeelde toe zich voor het hof van beroep dat door het bevoegde openbaar
ministerie van de strafVordering jegens een minister aangesproken wordt, burgerlijke partij te stellen of, naar daartoe het verlofte hebben gekregen van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, voor het bevoegde hof van beroep zelf een burgerlijke
rechtsvordering aanhangig te maken. (Art. 103 G.W. en art. 6 wet 25 juni 1998.)
9 januari 2001
38
24. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) -Art. 103- Vervolging en berechting
van ministers - Benadeelde van een misdrijf - Uitoefening van de burgerlijhe
rechtsvordering- Burgerlijke-partijstelling voor de onderzoehsrechter- Geldigheid.
De instelling van een burgerlijke rechtsvordering jegens een minister door een
benadeelde wegens een door art. 103 Grondwet bedoeld misdrijfkan niet bij wege van
een burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter. (Art. 103 Gw.; art. 6 wet 25
juni 1998.)
9 januari 2001
40
ARTIKEL 108

25. - Grondwet 1994. (art. 100 tot einde) - Artihel 108 - Reglementeringsbevoegdheid van de Koning - Besluiten tot uitvoering van de besluitwet van 22
januari 1945- Wettigheid- Grenzen.
De in de besluitwet van 22 januari 1945 aan bepaalde ministers verleende
bijzondere machtiging tot reglementering staan eraan niet in de weg dat de Koning
krachtens de macht hem verleend door artikel 108 van de Grondwet bij wijze van
reglementen en besluiten de uitvoering van deze besluitwet verzekert, op voorwaarde
dat Hij de draagwijdte ervan niet uitbreidt of beperkt en ze noch aanvult of wijzigt.
(Art. 108 Grondwet; art. 3 besluitwet van 22 januari 1945.)
4 september 2001
1373
26. - Grondwet 1994. (art. 100 tot einde) - Artihel1 08 - Verordenende bevoegdheid van de Koning.
Wanneer een wet voorziet dat de Koning voor haar uitvoering de bijzondere
modaliteiten van het overleg tussen de bevoegde gerechtelijk politionele en administratieve overheden bepaalt, blijkt dat de Koning beschikt, niet over een volstrekte
verordenende bevoegdheid in de zin van artikel 105 Grondwet, maar enkel over een
loutere uitvoerende verordenende bevoegdheid als bedoeld in artikel 108 Grondwet.
(Art. 105 en 108 Gw.). (Art. 105 en 108 Gw.)
18 september 2001
1465
ARTIKEL 144

27. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artihel 144- Bevoegdheid van de
rechterlijhe macht - Draagwijdte.

-
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De 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 eiser een
eigen belang heeft. (Art. 144 Gw.)
2184
13 december 2001
ARTIKEL 149

28. - Grondwet 1994. (art. 100 tot einde) -Artikel149- Voorlopige hechtenisMilitaire rechtspleging- Verzoek tot invrijheidstelling- Handhaving- Motive ring
- Gegrondheid.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht
van verdediging impliceert dat de verdachte, voor het militair rechtscollege dat de
wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te doen, het recht
heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevo1g
uitspraak moet doen. (Art. 149 Gw.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
.
24 juli 2001 ·
1339
29. - Grand wet 1994. (art. 100 tot einde)- Artikel149- Strafzaken- Redelijke
termijn- Overschrijding- Sanctie- Veroordeling tot een straf- Motivering.
Hoewel de rechter zich niet ervan kan onthouden de door hem vastgestelde
overschrijding van de redelijke termijn te bestraffen, verplicht geen enkele wetsbepaling hem om, wanneer hij de straf op die grand vermindert, daarenboven de straf
te bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding zou hebben
opgelegd. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 149 Gw. 1994; art. 21ter V.T.Sv.)
17 oktober 2001
1695
30. - Grondwet 1994. (art. 100 tot einde)- Artikel149- MotiveringsplichtDraagwijdte.
Art. 149 Gw. legt de rechter een formele motiveringsplicht op; zelfs een niet
passende motivering vervult de in dat artikel van de Gw. vermelde vormvereiste.
(Art. 149 Gw.)
1700
17 oktober 2001
31. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 149 - Wet - Verdrag Toetsing - Motiveringsplicht- Verband.
De grief dat de rechter de verenigbaarheid van een interne norm met een
verdragrechtelijke norm niet heeft geverifieerd houdt geen verband met de grondwettelijke motiveringsplicht. (Art. 149 G.W.)
20 december 2001
2257
ARTIKEL 159

32. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Artikel159- Gemeenteverordening
- Onwettigheid van een bepaling- Gevolg t.a.v. van de andere bepalingen van de
verordening.
Wanneer een bepaling van een gemeentelijke verordening niet conform de wetten
is, mag de rechter niet weigeren de andere bepalingen van die verordening toe te
passen. (Art. 159 Gw. [1994].)
1307
28 juni 2001
33. - Grondwet 1994. (art. 100 tot einde)- Artikel 159- Rechterlijke machtReglementair besluit - Raad van State - Afdeling wetgeving - Advies - Hoogdringendheid - Toetsing van de wettigheid.
Onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid staat het in de regel aan de
ministers de hoogdringendheid te beoordelen op grand waarvan zij aan de Raad van
State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd advies behoeven te vragen over de tekst,
onder meer van ontwerpen van reglementaire besluiten; evenwe1 hebben de hoven en
rechtbanken de macht en de plicht de wettigheid te toetsen van de besluiten die zij
toepassen. (Art. 159 Gw.; art. 3 Wet Raad van State.)
17 september 2001
1451
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ARTIKEL 167

34. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) -Artikel167- Verdragen- GevolgInterne rechtsorde - Instemming.

Oak al is een verdrag ten aanzien van Belgie van kracht in de internationale
rechtsorde, toch heeft het bij ontstentenis van instemming van de Kamers en/of, in
voorkomend geval, van de bevoegde Gewest- of Gemeenschapsraden, geen verbindende kracht in de interne rechtsorde; de rechtbanken mogen het niet toepassen.
(Art. 167 Gw.[1994].)
395
12 maart 2001
ARTIKEL 172

35. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 172 - Gelijkheid inzake
belastingen - Begrip - Categorieen van personen - Situaties die wezenlijk van
elkaar verschillen.
De in de artt. 10, 11 en 172 Gw. (1994) vastgelegde regels inzake gelijkheid en
non-discriminatie verbieden dat categorieen van personen die in situaties verkeren
welke, vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, wezenlijk van elkaar verschillen, op dezelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grond
voorhanden is. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994]).
544
29 maart 2001
36. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde)- Artikel 172 - Gelijkheid inzake
belastingen - Gemeentebelastingen - Jaarlijkse belasting op de niet bebouwde
percelen die deel uitmaken van een niet ueruallen verkaveling - Aanslaguoet Berekening - Criteria - Grondwet - Ouereenstemming.
De gemeentelijke belastingverordening waarbij een enkele forfaitaire aanslagvoet
in de jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op elk niet gebouwd perceel, dat gelegen
is in een niet vervallen verkaveling, zonder derhalve rekening te houden met
objectieve gegevens, zoals de waarde, de oppervlakte of de ligging van dat perceel, is
in strijd met de in artikel 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de
Belgen voor de wet, met de in artikelll Gw. (1994) vastgelegde regel volgens welke
de Belgen het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder onderscheid
verzekerd wordt en ook met de in artikel 172 Gw. (1994) vervatte regel van de
gelijkheid inzake belastingen. (Artt. 10, 11, 159 en 172 Gw. [1994]).
544
29 maart 2001
37. - Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 172 - Gelijkheid inzake
belastingen - Begrip.
De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de
aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw.
(1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in
dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat
onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor
zover het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden
verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het
gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen
niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel; wanneer een norm die
een belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, moet
hij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigende categorieen
en de voornoemde regels vereisen niet dat de norm de belasting aanpast naar gelang
van de eigenheid van elk geval; dat is het geval van de belastingverordening op de
gratis thuisbedeling van reclamedrukwerk, die bepaalt dat op het bedelen van
reclamedrukwerk waarin niet eenieders reclame kan worden opgenomen, belasting
is verschuldigd, ongeacht het percentage artikelen van dat drukwerk zonder publicitair karakter. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994].)
28juni2001
1307
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1. - Handelspraktijkenwet - Consument - Begrip.
Onder consument dient te worden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte
producten of diensten verwerft of gebruikt; uit de samenhang van art 1, 6°,
Handelspraktijkenwet, dat definieert wat moet verstaan worden onder verkoper, en
art. 1, 7o, van deze wet blijkt dat niet het winstoogmerk ofhet doel, maar de aard zelf
van de activiteit of gestelde handeling determinerend is voor het al dan beroepsmatig
karakter ervan. (Art. 1, 6", en 1, 7", Handelspraktijkenwet.)
11 mei 2001
864
2. - Wekelijkse rustdag in nering en ambacht - Uitzondering - Verkooppunten
op domein der autowegen - Gelijkheidsbeginsel.
De uitzondering voor de verkooppunten gelegen op het domein der autowegen op
de wekelijkse rustdag die verplicht is gesteld in een bepaalde tak van handel of
ambacht houdt geen schending in van het in de Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel. (Art. 10 Gw. en art 1, § 4, eerste lid, wet 22 juni 1960.)
11 september 2001
1420 00
3. - Handelspraktijkenwet - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad Verkoop met verlies - Verbod - Toepassingsgebied - Daad - Dienst.
Het is niet uitgesloten dat de verkoop met verlies van een dienst onder omstandigheden in strijd kan zijn met de eerlijke handelsgebruiken; uit de omstandigheid
dat aileen de verkoop met verlies van een product door de Handelspraktijkenwet
expliciet verboden wordt, kan niet worden afgeleid dat het leveren met verlies van
een dienst, niet in strijd kan zijn met het algemeen verbod een met de eerlijke
handelsgebruiken strijdige daad te stellen. (Artt. 40 en 93 Handelspraktijkenwet
1991.)
1780
25 oktober 2001
4. - Handelspraktijkenwet- Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daadVerbod - Toepassingsgebied - Personen.
Het verbod een met de eerlijke handelspraktijken strijdige daad te stellen slaat op
verkopers en niet op handelaars. (Art. 93 Handelspraktijkenwet 1991.)
25 oktober 2001
1780
5. - Handelspraktijkenwet- Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daadVerkoop met verlies - Diensten - Verbod - Toepassingsgebied - Onderneming Dominante positie.
Een verkoop van diensten met verlies kan niet enkel in strijd zijn met het verbod
van oneerlijke handelspraktijken wanneer de verkoop uitgaat van een onderneming
met dominante positie; het is niet uitgesloten dat een onderneming die geen
dominante positie heeft op de betrokken markt toch een inbreuk kan begaan op dat
verbod door, onder omstandigheden, tot dergelijke verkoop over te gaan; dit kan in
het bijzonder het geval zijn wanneer dergelijke verkoop afgestemd is op de gedragingen van andere ondernemingen of van de overheid en een economisch ongeoorloofd doel nastreeft. (Art. 93 Handelspraktijkenwet 1991.)
25 oktober 2001
1780
6. - Handelspraktijkenwet - Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad Gezamenlijk aanbod - Geoorloofdheid - Totale prijs - Begrip.
Er is slechts sprake van totale prijs waartegen het geoorloofd is producten of
diensten die een geheel vormen gezamenlijk aan te bieden wanneer elk van de
producten of diensten tegen een bepaalde prijs wordt aangeboden, zodat de totale
prijs de samenstelling vormt van de prijs van de afzonderlijke producten of diensten
die gezamenlijk worden aangeboden. (Artt. 54 en 55, eerste lid, Handelspraktijkenwet 1991.)
1784
25 oktober 2001
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7. - Handelsprahtijkenwet- Prijsaanduiding- Prijsvermindering- Toepassingsgebied - Lanceerprijs - Begrip - Voorwaarden.
Een prijs waarvan de verkoper, die vroeger het product of de dienst niet heeft
verkocht, aankondigt dat deze maar geldt voor een beperkte lanceerperiode en later
zal verhoogd worden d.i. een lanceerprijs, valt niet onder het toepassingsgebied van
artikel 5 Handelspraktijkenwet. (Artt. 5 en 42 Handelspraktijkenwet 1991.)
25 oktober 2001
1784

HANDELSZAAK
1. - Overeenkomst - Concessie van exploitatie of zaakvoering - Huur van
handelszaak - Toepasselijke regels.
De overeenkomst waardoor de zaakvoerder het recht krijgt om de handelszaak in
eigen naam te beheren en de opbrengst van de zaak te behouden mits hij aan de
eigenaar een vergoeding of een deel van de winst betaalt, waarbij de zaakvoerder ten
aanzien van derden verantwoordelijk is, verschilt niet wezenlijk van de huur van een
handelszaak, zodat de algemene regels inzake huur van roerende goederen, voor
zover zij met de aard van de zaak verenigbaar zijn, ook van toepassing zijn met
voorbehoud voor de afvvijkingen die de partijen zijn overeengekomen.
23 november 2001
2004

HELING
1. - Witwassen- Bestanddelen- Vermogensvoordelen- Strafbare oorsprongKennis - Misdaad of wanbedrijf- Bepaling.
De witwasmisdrijven van artikel 505, 3° en 4 o, Sw. vereisen dat de herkomst of de
oorsprong van de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, Sw. illegaal is, dit is vermogensvoordelen zijn die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, goederen en waarden
die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit de belegde voordelen; ze vereisen
bovendien dat de dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel in geval v[m
artikel 505, eerste lid, 4°, Sw. dat hij deze oorsprong moest kennen; het volstaat dat
de illegale herkomst of oorsprong en de door de dader vereiste kennis bewezen zijn,
zonder dat vereist is dat de rechter het precieze misdrijfkent, op voorwaarde dat hij,
op g:rond van feitelijke gegevens, elke legale herkomst of oorsprong kan uitsluiten.
(Art. 505, 3o en 4°, Sw.)
25 september 2001
1536

HERHALING
1. - Voorwaarden - Eerdere beslissing bij verstek gewezen - Verstrijken van de
gewone verzettennijn.
N a het verstrijken van de gewone verzettermijn, en voor zover geen enkel
rechtsmiddel is aangewend, kan een bij verstek gewezen veroordeling als grondslag
voor de herhaling dienen. (Art. 187 Sv.; artt. 54 tot 57 Sw.)
25 april 2001
721
2. - Wettelijke herhaling - Begrip - Persoonlijke omstandigheid eigen aan de
pleger van het misdrijf- Invloed op de straf
De wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastleggingen waarop de
strafvordering betrekking heeft, maar slechts een persoonlijke omstandigheid, eigen
aan de pleger van de misdrijven, die alleen van invloed kan zijn op de straf.
25 april 2001
721
3. - Wanbedrijf na wanbedrijf- Veroordeling met uitstel - Ondergane strafTermijn van vijf jaar - Aanvang.
Wanneer na een wanbedrijf in staat van herhaling een nieuw wanbedrijf wordt
gepleegd, de veroordeling wegens het eerste feit met uitstel is uitgesproken en het
uitstel niet is ingetrokken, wordt de straf geacht te zijn ondergaan bij het verstrijken
van de proeftijd en gaat de bij art. 56, tweede lid, Sw., bepaalde termijn van vijf jaar
in op dat tijdstip. (Art. 56, tweede lid, Sw.)
2 mei 2001
782

-1454. - Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan - Begrip - Uittreksel uit het
vonnis.
Het Hof kan acht slaan op het uittreksel van een vonnis, dat door het O.M. is
neergelegd op de terechtzitting van de correctionele rechtbank en bij het dossier van
de rechtspleging is gevoegd om de wettigheid na te gaan van de beslissing die de
herhaling t.a.v. de beklaagde in aanmerking neemt, om de straf te bepalen die hem
moet worden opgelegd, zonder vast te stellen dat alle gegevens van de herhaling
voorhanden zijn. (Impliciet.)
782
2 mei 2001
5. - Wegverkeerswet - Artikel 36, tweede lid - Nieuwe her haling - Uitwissing
van de eerste veroordeling - Gevolg.
Is constitutiefvoor de bij artikel36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe
herhaling, de bij de tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling;
de uitwissing van de eerste veroordeling met toepassing van artikel 619, eerste lid,
Wetboek van StrafVordering, staat de veroordeling in staat van nieuwe herhaling
niet in de weg. (Artt. 619, eerste lid, Sv. en 36, tweede lid, Wegverkeerswet.)
20 november 2001
1967

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
1. - Persoonlijk bedrog - Begrip.
Een verzoek tot herroeping van gewijsde kan worden ingediend indien er persoonlijk bedrog is geweest door de partij zelf of door de lasthebber die haar op het proces
vertegenwoordigt; van bedrog in de zin van deze bepaling is sprake wanneer door een
oneerlijke proceshouding wordt belet dat de wederpartij tegenspraak kan voeren of
de rechter, wiens beslissing inmiddels in kracht van gewijsde is getreden, kennis kon
nemen van feiten die determinerend zouden kunnen zijn voor de beslechting van het
geschil. (Art. 1133, P, Ger.W.)
11 mei 2001
861
2. - Hoger beroep - Vonnis van faillietverklaring- Ontvankelijkheid.
De vordering tot herroeping van het gewijsde tegen een vonnis van faillietverklaring dat niet ambtshalve maar op dagvaarding van een schuldeiser is uitgesproken
en waarin de gefailleerden werden vertegenwoordigd voor de rechtbank van koophandel, is ontvankelijk in hoger beroep. (Artt. 619, 1050, 1134 en 1139 Ger.W.)
7 juni 2001
1119

HERSTEL IN EER EN RECHTEN
1. - Uitwissing- Wegverkeerswet- Artikel 36, tweede lid- Nieuwe herhaling
- Gevolg.
Is constitutiefvoor de bij artikel 36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe
herhaling, de bij de tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling;
de uitwissing van de eerste veroordeling met toepassing van artikel 619, eerste lid,
Wetboek van StrafVordering, staat de veroordeling in staat van nieuwe herhaling
niet in de weg. (Artt. 619, eerste lid, Sv. en 36, tweede lid, Wegverkeerswet.)
20 november 2001
1967

HERZIENING
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING

ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING
1. - Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw feit - Advies van het hof van
beroep - Toetsing van het Hof- Draagwijdte.

-
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Het Hof van Cassatie moet enkel nagaan of het door het hof van beroep gedane
onderzoek of de tot staving van de aanvraag tot herziening aangevoerde feiten
beslissend genoeg schijnen om de zaak te herzien, overeenkomstig de wet is geschied.
(Art. 445 Sv.)
2 oktober 2001
1621

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

RECHTSPLEGING TOT VERWIJZING NAAR HET HOF
1. - Rechtspleging tot de verwijzing naar het Hof- Raadkamer- Toesturen der
stukken met het oog op inbeschuldigingstelling -Hoger beroep van de verdachte Kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatieberoep tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het boger
beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer waarbij wordt
bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd en een
beschikking tot gevangenneming wordt gegeven. (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; 26, § 5,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
28 augustus 2001
1371
2. - Rechtspleging tot de verwijzing naar het Hof- Inbeschuldigingstelling.
De niet-naleving van de termijn van vijf dagen van artikel217, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering waarover de procureur-generaal bij het hof van beroep beschikt
om uiterlijk verslag te doen, leidt niet tot enige nietigheid en de in artikel127, vijfde
lid, Wetboek van Strafvordering tot drie dagen teruggebrachte termijn houdt geen
discriminatie in daar deze termijn precies in het belang van de aangehouden
inverdenkinggestelde werd bepaald. (Artt. 127, vijfde lid, en 217, eerste lid, Sv.)
18 september 2001
1470
3. - Rechtspleging tot de verwijzing naar het Hof - Arrest gewezen v66r de
inwerkingtreding van de Wet 12 maart 1998 - Cassatieberoep van de beschuldigde
binnen de vijftien vrije dagen na betekening van het verwijzingsarrest - Controle
door het Hof
Het cassatieberoep dat de beschuldigde tegen het v66r 2 okt. 1998 gewezen
verwijzingsarrest instelt v66r het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen
na de betekening van dat arrest en van de in art. 296 Sv. bedoelde termijn, zoals dat
artikel van kracht was op het ogenblik waarop het bestreden arrest is gewezen,
onderwerpt aileen de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de
onderzoeksgerechten en van het hofvan assisen aan het toezicht van het Hof, evenals
het onderzoek van de nietigheden die vermeld worden in het oude art. 299 Sv. of die
voortvloeien uit het niet-naleven van de wetten die een debat op tegenspraak
instellen voor de kamer van inbeschuldigingstelling en er het taalgebruik regelen.
Het middel dat geen enkele onwettigheid aanvoert die aan het toezicht van het Hof
kan worden onderworpen in die stand van de rechtspleging, is niet ontvankelijk.
(Artt. 299 en 416, oud, Sv.)
19 september 2001
1479

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
4. - Samenstelling van de jury en van het hof - Uitspraak over de straf na
vernietiging - Voorzitter lid van hetzelfde rechtscollege als de voorzitter van het hof
van assisen waarvan het arrest werd vernietigd - Onpartijdigheid - Recht van
verdediging -Recht op een eerlijk proces.

-
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Geen partijdigheid van de voorzitter van het hofvan assisen, noch miskenning van
recht van verdediging en van recht op een eerlijk proces kan worden afgeleid uit de
loutere omstandigheid dat deze magistraat tot hetzelfde rechtscollege behoort als de
voorzitter van het Hof van assisen waarvan het arrest werd vernietigd met betrekking tot de straftoemeting. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
24 april 2001
712
5. - Samenstelling van de jury en van het hof - Jury - Beraadslaging Gezworenen- Eedbelofte- Geheimhouding- Verzoek tot vervanging van hoofdman
- Gevolg.
Tijdens de beraadslaging van de rechtsprekende jury, kunnen de gezworenen een
schriftelijk verzoek richten tot de voorziter nopens de mogelijkheid tot vervanging
van de hoofdman van de jury. (Artt. 312 en 353 Wetboek van Strafvordering, 6
E.VR.M., Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter,
Algemeen rechtsbeginsel van recht van verdediging.)
1362
7 augustus 2001
6. - Samenstelling van de jury en van het hof - Jury - Beraadslaging Gezworenen - Eedbelofte - Geheimhouding - Onpartijdigheid - Hoofdman Vervanging wegens emotionele toestand - Gevolg.
De loutere omstandigheid dat het verzoek tot vervanging als hoofdman van de
rechtsprekende jury is ingegeven door de emotionele toestand van de betrokkene,
wijst nog niet op enige vooringenomenheid of partijdigheid die haar ongeschikt
maakt om verder als gezworene aan de beraadslaging deel te nemen. (Artt. 312 en
353 Wetboek van Strafvordering; art. 6 E.V.R.M., Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter; Algemeen rechtsbeginsel van recht van
verdediging.)
1362
7 augustus 2001

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY
7. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury -Art. 342
Sv. - Verplichting voor de gezworenen om zich naar hun kamer te begeven om te
beraadslagen - Draagwijdte.
Artikel 342 Wetboek van Strafvordering bepaalt niet dat de gezworenen, nadat de
vragen gesteld en overhandigd zijn, zich onmiddellijk naar hun kamer moeten
begeven om te beraadslagen.
30 januari 2001
192
8. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury- Bevoegdheid van de voorzitter -Art. 353 Sv. - Schorsing - Draagwijdte.
De voorzitter oordeelt vrij over de in het artikel 353 Wetboek van Strafvordering
bedoelde schorsingen.
30 januari 2001
192
9. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury - Gezworenen - Verbod om in verbinding te komen met de buitenwereld - Draagwijdte.
Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen zich tijdens een schorsing vrij
kunnen bewegen, vermag de beschuldigde niet af te leiden dat zij dan opzettelijk
verbinding met derden zouden zoeken over de zaak zelf, waardoor de beslissing van
de jury op illegale wijze zou worden be"invloed. (Artt. 312 en 353 Sv.)
192
30 januari 2001
10. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Getuige - Verklaring aan de politie - Lezing op de zitting
- Voorwaarden.
Het beginsel van het mondeling karakter van het debat belet niet dat op de zitting
van het hofvan assisen een verklaring wordt voorgelezen die tijdens het vooronderzoek aan de politie is afgelegd door een getuige van wiens verschijning, t.g.v. die
lezing, met instemming van alle partijen is afgezien. (Art. 267 Sv.)
28 maart 2001
515

-
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11. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury- Behandeling ter zitting- Getuige - Deskundige - Afwezigheid - Schriftelijke verklaring
- Lezing - Verplichting.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de voorzitter van het hofvan assisen om
de verklaringen voor te lezen van de getuigen die op de zittingen afWezig zijn.
28 maart 2001
515
12. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Getuige - Definitieve terugtrekking - Verklaring aan de
politie - Lezing op de zitting - Voorwaarden.
Wanneer de voorzitter van het hofvan assisen, met instemming van aile partijen,
een getuige heeft toegestaan zich na zijn verhoor definitiefterug te trekken, staat het
beginsel van de mondeling karakter van het debat er niet aan in de weg dat de
voorzitter de verklaringen voorleest die een officier van de gerechtelijke politie
schriftelijk van die getuige heeft afgenomen. (Artt. 267 en 320 Sv.)
28 maart 2001
515
13. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Burgerlijke partij - Verhoor - Eedaflegging.
Voor het hof van assisen kan de burgerlijke partij, na haar aanstelling in die
hoedanigheid en na regelmatig als getuige te zijn opgeroepen, in de regel niet onder
eed worden gehoord; zij kan evenwei krachtens de aan de voorzitter van het hof door
de wet toegekende discretionaire macht zonder eed en louter ten titel van inlichting
worden gehoord. (Artt. 268, 269 en 322 Sv.)
28 maart 2001
517
14. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Getuige - Vormvereisten.
De bij art. 316 Sv. voorgeschreven vormvereisten, krachtens welke de voorzitter
van het hofvan assisen de getuigen beveelt zich naar de voor hen bestemde kamer te
begeven en zij die slechts zullen verlaten om hun getuigenis af te leggen, zijn geen
substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteiten. (Art. 316 Sv.)
28 maart 2001
517
15. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Vragen aan de jury - Intrinsieke verzwarende omstandigheden - Verschillende beschuldigden - Verzoek van een beschuldigde - Weigering
van de voorzitter - Recht van verdediging.
Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enige
feit dat de voorzitter van het hof van assisen geweigerd heeft de vragen betreffende
de verzwarende omstandigheden die wezenlijk deel uitmaakten van de aan de
beschuldigden verweten misdaad, aan elk van hen persoonlijk te stellen, terwijl het
verzoek hiertoe slechts "in de vorm van pleidooien" is gesteld. (Artt. 267, 268, 337 en
338 Sv.)
28 maart 2001
517
16. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Uitspraak over de straf na vernietiging - Behandeling ter zitting - Macht van de
voorzitter.
Indien een hof van assisen uitspraak client te doen over de straf op grand van de
reeds door een andere jury gedane schuldigverklaring, verbiedt geen voorschrift de
voorzitter de beschuldigde te ondervragen omtrent zijn persoonlijkheid, zijn verleden
en zijn motief in verb and met de feiten, vooraleer deze laatste in zijn middelen van
verdediging wordt gehoord. (Art. 434, eerste lid, Sv.)
24 april 2001
712
17. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Uitspraak over de straf na vernietiging - Behandeling ter zitting - Ondervraging
van de beschuldigde - Macht van de voorzitter - Grand.
Het ondervragen van een beschuldigde door de voorzitter van het Hof van Ass is en
behoort tot de opdracht van elke voorzitter van een strafgerecht. (Art. 434, eerste lid,
Sv.)
24 april 2001
712

----l'
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18. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verhlaring van de jury Behandeling ter zitting- Vormvoorschriften - Overhandiging van de processtuhhen
aan de jury- Artikel 341 Strafvordering- Draagwijdte.
De formaliteit van artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat
voorschrijft dat de voorzitter, na de vragen aan de gezworenen te hebben gesteld en
overhandigd, hen tevens de akte van beschuldiging, de processen-verbaal die het
misdrijf vaststellen, en de processtukken, met uitzondering van de schriftelijke
verklaringen van de getuigen, overhandigt, is noch substantieel, noch op straffe van
nietigheid voorgeschreven. (Art. 341 Sv.)
26juni2001
1282
19. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verhlaring van de jury Behandeling ter zitting - Getuigenverklaring - Eed - Getuige die bij herhaling of
op meerdere terechtzittingen wordt gehoord - Toepassing.
Een getuige waarvan de naam op de lijst van de opgeroepen getuigen voorkomt en
die de eed ter zitting heeft afgelegd, blijft onder eed, ook al wordt hij bij herhaling of
op meerdere terechtzittingen gehoord; de bevoegdheid van de voorzitter om naar
gelang van de noodwendigheden van een efficient procesverloop te beslissen een
getuige op een latere terechtzitting verder te ondervragen, verhindert niet dat deze
getuige blijvend onder eed wordt ondervraagd. (Artt. 269 en 317 Sv.)
26juni2001
1282
20. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Behandeling ter zitting - Vormvoorschriften - Getuigen - Aanwezighed in de
zittingszaal v66r de getuigenverklaring - Artikel 316 Strafvordering- Draagwijclte.
De formaliteit voorgeschreven door artikel316 Wetboek van Strafvordering is noch
substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven; een schending van dit
artikel kan niet voor het eerst voor het Hofworden aangevoerd. (Art. 316 Sv.)
26 juni 2001
1282
21. - Behandeling ter zitting en tussenarresten. Verklaring van de jury Behandeling ter zitting -Arrest tot verwijzing dat v66r cle inwerkingtreding van de
Wet 30 juni 2000 is gewezen - Getuige - Burgerlijke partij die onder eecl is gehoorcl
op de terechtzitting - Geen verzet - Gevolg.
Wanneer het arrest tot verwijzing van de zaak naar het hofvan assisen is gewezen
v66r 27 maart 2001, datum van inwerkingtreding van de wet 30 juni 2000 tot
wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk
Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hofvan assisen te stroomlijnen, moet de
als getuige gehoorde burgerlijke partij gelijkgesteld worden met de in het oude art.
322, Sv., bedoelde personen; het verhoor van de burgerlijke partij onder eed, op de
terechtzitting, kan bijgevolg alleen nietigheid teweegbrengen wanneer een van de
partijen zich hiertegen heeft verzet. (Art. 322 Sv., oud)
1707
17 oktober 2001
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22. - Eindarrest- Motivering- Dubbelzinnige redenen - Misdaad- Verzachtende omstandigheden.
Het arrest is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het geen duidelijkheid verschaft over de vraag of het hof van assisen heeft willen beslissen dat het
bestaan van verzachtende omstanc!igheden ten voordele van de dader van een
misdaad geen invloed kan hebben op de straf die de wet op die misdaad stelt, dan wel
of het in feite heeft geoordeeld dat de in het arrest in aanmerking genomen
omstandigheden geen verzachtende omstandigheden zijn, aangezien die dubbelzinnigheid het toezicht van het Hofvan Cassatie onmogelijk maakt. (Art. 149 Gw.; artt.
79 en 80 Sw.)
14 maart 2001
408
23. - Eindarrest - Straf - Verzachtende omstandigheden - Wettigheid Toezicht door het Hof van Cassatie onmogelijk - Cassatie - Omvang.
Wanneer het arrest van het hof van assisen wordt vernietigd omdat het een straf
heeft uitgesproken waarvan het Hof niet kan nagaan of het de straf is die de wet op
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een dergelijke misdaad stelt, strekt de vernietiging zich uitsluitend uit tot de straf en
wordt de zaak naar een ander hofvan assisen verwezen, dat zijn arrest op de reeds
door de jury gedane schuldigverklaring zal wijzen, zonder evenwel gebonden te zijn
door de beslissing over de verzachtende omstandigheden. (Art. 434 Sv.)
14 maart 2001
408

1
1
1
1

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)
ALGEMEEN

1

Beslissingen en partijen
Principaal beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil
Incidenteel beroep
Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter

1

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)
Allerlei

1
1
1

BELASTINGZAKEN

Inkomstenbelastingen

1

TUCHTZAKEN

ALGEMEEN
Algemeen - Hof van beroep - Jeugdbescherming - Hoger beroep tegen
uonnis jeugdrechtbank - Kamer met een raadsheer - Gelijkheidsbeginsel.
Artikel109bis, § 1, 1°, Ger.W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van
de rechter in de jeugdrechtbank aan een kamer met een raadsheer wordt toegewezen
schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet. (Art. 109bis, § 1, 10, Ger.W.)
29 mei 2001
1023

1

1. -

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

1
1
1

ALGEMEEN

2. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- AlgemeenBehandeling - Doel.
De behandeling van de zaak in hoger beroep strekt om de onwettigheden en de
miskenning van het recht van verdediging, die in eerste aanleg zouden zijn begaan,
te herstellen, doordat de rechter in hoger beroep de wet en het algemeen rechtbeginsel van het recht van verdediging naleeft. (Art. 1068 Ger.W.)
20 december 2001
2252
BESLISSINGEN EN PARTIJEN

3. - Burgerlijke zaken (handelszahen en sociale zaken inbegrepen)- Beslissingen
en partijen - Tussenkomst in hager beroep - Vereisten.
Een partij kan in burgerlijke zaken voor de eerste maal in hoger beroep tussenkomen als zij zich aileen aansluit bij de stelling van een andere partij en haar
tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, onverminderd de
regeling van de kosten. (Art. 812 Ger.W.)
15 maart 2001
424
4. - BurgerliJke zaken (handelzaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen
en partijen - Partijen - Gemeente - College van burgemeester en schepenen Gemeenteraad- Machtiging- Tijdstip.

1
1
1
1
1

1

1

-
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De machtiging die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen geeft om een hoger beroep in te stellen in naam van de gemeente mag gegeven
worden tot aan de sluiting van het debat voor de rechter in hager beroep. (Artt. 123,
8°, en 270, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet.)
806
4 mei 2001
5. - Burgerlijhe zaken (handelzaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen
en partijen - Geding - Incidenteel beroep - Gedaagde in hager beroep Draagwijdte.
Kan als gedaagde in hoger beroep beschouwd worden, zowel de gedaagde tegen wie
een hoofdberoep is gericht als degene die gedaagd werd door een appellant op
incidenteel beroep, waarbij in elk geval vereist is dat van de gedaagde in hoger
beroep die incidenteel beroep instelt iets wordt gevorderd. (Art. 1054, eerste lid,
Ger.W.)
1 juni 2001
1071
6. - Burgerlijke zaken (handelszahen en sociale zaken inbegrepen)- Beslissingen
en partijen - Vonnis dat onderzoeksmaatregel beveelt - Akkoord van partijen Beslissing vatbaar voor hager beroep.
Ret vonnis waarbij een onderzoeksmaatregel wordt bevolen, overeenkomstig het
akkoord van partijen is geen beslissing waartegen geen rechtsmiddel kan worden
aangevoerd. (Art. 1043, eerste lid, Ger.W.)
20 september 2001
1484
PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL

7. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Principaal
beroep. Vorm. Termijn. Onsplitsbaar geschil - Termijn - Aanvangspunt - Kennisgeving bij gerechtsbrief- Betekening gerechtsdeurwaardersexploot - Verschillende
behandelingen van rechtszoekenden - Geen discriminatie.

De artikelen 32, 2°, en 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek in samenhang gelezen
met de artikelen 792, tweede lid, en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, schenden de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet waar zij een onderscheid maken bij de
bepaling van de termijn en bij de modaliteiten van het hager beroep, tussen de
geschillen bedoeld in artikel 792, tweede lid, waarvoor de kennisgeving bij gerechtsbrief de termijn van het hager beroep doet lopen en de geschillen waarvoor de
gemeenrechtelijke regel van de betekening bij gerechtsdeurwaarderexploot toepasselijk is. (Artt. 10 en 11 Grondwet, artt. 32, 2°, 46, § 2, 792, tweede lid, en 1051
Ger.W.)
2121
10 december 2001
INCIDENTEEL BEROEP

8. - Burgerlijlw zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel
beroep - Ontvankelijkheid.

Wanneer het principaal hoger beroep tijdig en rechtsgeldig is ingesteld, kan de
gedaagde in hager beroep incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het
geding zijn voor de rechter in hoger beroep, ook al is het principaal hoger beroep
tegen een zodanige partij niet ontvankelijk bij gebrek aan belang en hoedanigheid.
(Art. 1054 Ger.W.)
4 mei 2001
810
9. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel
beroep - Gedaagde in hager beroep - Begrip.
Een partij van wie door diegene die het hoger beroep heeft ingesteld niets wordt
gevorderd, kan niet worden beschouwd als een gedaagde in hager beroep die
incidenteel beroep kan instellen. (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)
1 juni 2001
1071
10. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidenteel
beroep - Gedaagde in hager beroep - Draagwijdte.

-152Kan als gedaagde in hoger beroep beschouwd worden, zowel de gedaagde tegen wie
een hoofdberoep is gericht als degene die gedaagd werd door een appellant op
incidenteel beroep, waarbij in elk geval vereist is dat van de gedaagde in hoger
beroep die incidenteel beroep instelt iets wordt gevorderd. (Art. 1054, eerste lid,
Ger.W.)
1juni2001
1071
11. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen - Incidenteel
beroep - Hoger beroep tegen een eindvonnis en vonnis alvorens recht te doen Beperiling.
De verplichting tegelijkertijd hoger beroep in te stellen tegen het eindvonnis en het
vonnis alvorens recht te doen slaat op diegene die een hoofdberoep instelt maar niet
op wie een incidenteel beroep instelt dat noodzakelijk beperkt blijft tot de beslissing
die in een hoofdberoep wordt bestreden. (Art. 1055 Ger.W.)
20 september 2001
1484
12. - Burgerlij!?e zaken (handelszahen en sociale zahen inbegrepen)- Incidenteel
beroep - Hoger beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen.
Een partij die een incidenteel beroep instelt kan na dat incidenteel beroep nog
hoger beroep instellen tegen een vonnis alvorens recht te doen. (Art. 1055 Ger.W.)
20 september 2001
1484
GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

13. - Burgerlijhe zahen (handelszahen en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Devolutieve kracht - Draagwijdte - Beperking Onderzoeksmaatregel - Bevestiging - Beslissing - Grondslag - Onderzoeksmaatregel - Resultaten - Beoordeling.

Door de devolutieve kracbt van het hoger beroep wordt de bele zaak aanbangig
gemaakt bij de appelrecbter, binnen de perken van het door de partijen ingestelde
boger beroep; die kracht wordt echter beperkt door de beslissing van de appelrechter
wanneer bij, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, en de appelrechter kan bijgevolg zijn beslissing niet gronden op
de beoordeling van de resultaten van de onderzoeksmaatregel, waarvan enkel de
eerste rechter kennis dient te nemen. (Art. 1068 Ger.W.)
30 april 2001
768
14. - Burgerlijhe zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter - Deshundigenonderzoek - Bevestiging - Gevolg Devolutieve kracht- Beslissing- Grondslag.
Art. 1068 Ger.W. wordt gescbonden door het arrest dat het beroepen vonnis, dat
een deskundigenonderzoek beveelt, bevestigt en daarbij gedeeltelijk op bet verslag
van dat deskundigenonderzoek steunt. (Art. 1068 Ger.W.)
768
30 april 2001
15. - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen.
Bevoegdheid van de rechter- Devolutieve kracht- Draagwijdte - Eerste rechterVordering- Verschillende afzonderlijke punten- Deskundigenonderzoeh m.b.t. een
punt - Hoger beroep over het geheel - Deshundigenonderzoe!? - Bevestiging Verwijzing naar de eerste rechter voor uitspraah over de zaak zelf- Andere punten Eindbeschikkingen - Wettigheid.
Wanneer de eerste rechter, die uitspraak moet doen over een vordering met
verscbillende punten, enkel een deskundigenonderzoek beveelt m.b.t. een punt van
de vordering, en de appelrechter uitspraak moet doen over bet boger beroep waarbij
eiser vraagt dat einduitspraak zou worden gedaan over het gebeel, kan die appelrechter, wat betreft het punt van de vordering waarvoor een deskundigenonderzoek
is bevolen, bet beroepen vonnis waarbij dat onderzoek wordt bevolen wettig bevestigen en de zaak naar de eerste recbter verwijzen voor uitspraak ten gronde en kan
hij, wat betreft de overige punten van de vordering, een eindbeslissing wijzen. (Art.
1068 Ger.W.) (lmpliciet.)
30 april 2001
768
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STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
ALGEMEEN

16. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Meerdere
partijen - Samenloop van rechtsmiddelen - Verzet en hager beroep - Rechtsmiddelen die verschillende beslissingen tot voorwerp hebben - Ontvankelijk verklaard
verzet- Vernietiging van het verstekvonnis- Dmagwijdte- Beslissingen waarop de
vernietiging betrekking heeft - Gevolg.
De vernietiging van het bij verstek gewezen vonnis ingevolge het ontvankelijk
verklaren van het verzet strekt zich niet uit tot de beslissingen waarop het verzet
geen betrekking heeft; deze beslissingen blijven onverkort bestaan, zodat het hoger
beroep van een andere partij tegen deze beslissingen evenzeer en in dezelfde mate
aanhangig blijft voor de appelrechters. (Artt. 151 en 187 Sv.)
30 januari 2001
184
17. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Algemeen - Eigen redenen
van de appelrechters - Gevolg - Nietigheid van het beroepen vonnis.
Wanneer de appelrechters oordelen dat zij de oordeelkundige redengeving van de
eerste rechter bijtreden, geven zij daarmee eigen redenen en nemen ze niet de
nietigheid van het beroepen vonnis ingevolge onregelmatige samenstelling van de
zetel over.
594
3 april 2001
BESLISSINGEN EN PARTIJEN

18. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijenMeerdere beslissingen in eenzelfde vonnis - Vonnis bij verstek ten overstaan van een
partij en op tegenspraak ten overstaan van een andere partij - Samenloop van
rechtsmiddelen - Verzet van een partij en hager beroep van een andere partij Rechtsmiddelen die uerschillende beslissingen tot voorwerp hebben - Ontvankelijk
verklaard verzet - Ve1·nietiging van het verstekvonnis - Beslissingen waamp de
vernietiging betrekking heeft - Gevolg.
De vernietiging van het bij verstek gewezen vonnis ingevolge het ontvankelijk
verklaren van het verzet strekt zich niet uit tot de beslissingen waarop het verzet
geen betrekking heeft; deze beslissingen blijven onverkort bestaan, zodat het hoger
beroep van een andere partij tegen deze beslissingen evenzeer en in dezelfde mate
aanhangig blijft voor de appelrechters. (Artt. 151 en 187 Sv.)
30 januari 2001
184
19. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen Strafvordering - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Afstand - Uitwerking.
De afstand die het O.M. doet van zijn hoger beroep tegen een beschikking van de
raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, heeft geen
uitwerking op het verloop van de strafVordering, die bij de kamer van inbeschuldigingstelling
aanhangig blijft.
788
2 mei 2001
20. - Stmfzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijenRechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van uoorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring.
Geen verdrags- of wetsbepaling verleent aan de personen die worden getroffen door
een voorlopige maatregel of door een inbeslagneming in toepassing van de wet van 20
mei 1997 een onmiddellijk rechtsmiddel, en met name het rechtsmiddel van hoger
beroep, tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een rechtshulpverzoek
strekkende tot een dergelijke voorlopige maatregel of inbeslagneming. (Art. 5
Overeenkomst van 8 nov. 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van misdrijven; art. 10 van de wet van 20 mei 1997 betreffende
de internationale samenwerking inzake tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en
verbeurdverklaringen.)
15 mei 2001
895

-
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21. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijenRegeling van de rechtspleging - Beschikhing tot buitenvervolgingstelling van de
raadkamer - Hoger beroep van een persoon wiens hoedanigheid van burgerlijhe
partij betwist wordt - Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling Onmiddellijk cassatieberoep - Verdachte - Ontvankelijhheid.
De verdachte kan alleen maar een onmiddellijk cassatieberoep instelling tegen de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die
waarin hij hager beroep kan instellen tegen een beschikking tot verwijziging
overeenkomstig art. 135, § 2, Sv.; het onmiddellijk cassatieberoep dat de verdachte
tegen een arrest instelt, gewezen op het hager beroep dat een persoon, wiens
hoedanigheid van burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, is dus niet ontvankelijk. CArt.
135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
24 juli 2001
1338
22. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen lnverdenhinggestelde - Regeling van de rechtspleging - Verzoek om nieuwe bijkomende onderzoekshandeling- Weigering- Verwijzingsbeschihhing- Hoger beroep
- Ontvankelijkheid.
De weigering van de raadkamer, die gelast werd met de rechtspleging, om een
nieuwe bijkomende onderzoekshandeling te bevelen levert geen onregelmatigheid
van de verwijzingsbeschikking open verleent derhalve de inverdenkinggestelde geen
grand tot hager beroep. (Art. 135 Sv.)
4 september 2001
1384
23. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen lnverdenkinggestelde - Regeling van de rechtspleging - Niet-ontvankelijkheid of
verval van de strafvordering- Strafuitsluitende verschoningsgrond van artihel5 Sw.
- Yerwijzingsbeschikking - Hoger beroep - Ontvanhelijkheid.
De eventuele toe passing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel5,
tweede lid, Strafwetboek maakt geen grand van verval van de strafvordering in de
zin van Hoofdstuk IV van de voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering
en van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering uit. (Art. 5 S.W.; 135, § 2, Sv.)
4 september 2001
1384
24. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen Stedenbouw - Herstelmaatregel - Hoger beroep van het openbaar ministerie Voorwaarde.
De bevoegdheid van het openbaar ministerie om hager beroep in te stellen tegen de
door de eerste rechter inzake stedenbouw bevolen herstelmaatregel is niet afhankelijk van voorafgaande toestemming van de gemachtigde ambtenaar of van het college
van burgemeester en schepenen. (Art. 202 Sv.)
11 september 2001
1421
PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN

25. - Strafzahen (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn - Vorm - Verklaring van hager beroep door gedetineerde.
Maakt geen rechtsgeldige akte van hager beroep uit de verklaring die een
gedetineerde doet aan een bewaarder van de inrichting waar de appellant opgesloten
is, als niet blijkt dat die bewaarder de gemachtigde is van de directeur van die
inrichting. (Art. 1, eerste lid, wet 25 juli 1893.)
274
13 februari 2001
26. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn- Termijn- Uitlevering- In het buitenland verleend bevel tot aanhouding
- Uitvoerbaarverklaring - Beschihhing van de raadkamer.
Inzake utlevering bedraagt de termijn voor de vreemdeling om hager beroep in te
stellen tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij het door de buitenlandse
overheid met het oog op uitlevering verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is
betekend. (Art. 135 Sv. en art. 3 Uitleveringswet.)
1333
17 juli 2001

-

155-

27. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn- Tennijn- Vonnis op tegenspraak- Appellant- Geen enkele woonplaats
in Belgie - Gevolg.
De termijn van vijftien dagen waarbinnen het hager beroep tegen een op tegen. spraak gewezen vonnis moet worden ingesteld, wordt niet verlengd t.a.v. de partij die
noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats in Belgie heeft. (Art.
203 Sv.; art. 55 Ger.W.; art. 3 K.B. nr. 301 van 30 maart 1936.)
10 oktober 2001
1675
GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

28. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter- Beroepen vonnis - Meerdere beslissingen in eenzelfde vonnis- Vonnis
bij verstek ten overstaan van een partij en op tegenspraak ten overstaan van een
andere partij - Samenloop van rechtsmiddelen - Verzet van een partij en hager
beroep van een andere partij - Rechtsmiddelen die verschillende beslissingen tot
voorwerp hebben - Ontvankelijk verklaard verzet - Vernietiging van het verstekvonnis - Beslissingen waarop de vernietiging betrekking heeft- Gevolg.
De vernietiging van het bij verstek gewezen vonnis ingevolge het ontvankelijk
verklaren van het verzet strekt zich niet uit tot de beslissingen waarop het verzet
geen betrekking heeft; deze beslissingen blijven onverkort bestaan, zodat het hager
beroep van een andere partij tegen deze beslissingen evenzeer en in dezelfde mate
aanhangig blijft voor de appelrechters. (Artt. 151 en 187 Sv.)
184
30 januari 2001
29. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter.
Het hofvan beroep dat het vonnis van de correctionele rechtbank tenietdoet omdat
het feit slechts een wanbedrijf oplevert waarvan de kennisneming aan de politierechtbank is opgedragen, is gehouden over het aldus heromschreven feit uitspraak te
doen, wanneer noch het openbaar ministerie noch de burgerlijke partij de verwijzing
hebben gevorderd. (Artt. 192 en 213 Sv.).
222
6 februari 2001
30. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter- Gevolgen- Vonnis van onbevoegdheid- Wijziging- Verplichting voor
de appelrechter.
De appelrechter die het beroepen vonnis tenietdoet omdat de eerste rechter zich
ten onrechte onbevoegd heeft verklaard, moet uitspraak doen over het gehele geschil
dat bij de eerste rechter regelmatig aanhangig was gemaakt en door die eerste
rechter niet ten grande is beoordeeld; in dat geval heeft het hager beroep, in
strafzaken, devolutieve kracht m.b.t. de zaak zelf en is er voor de appelrechter geen
grand om de zaak aan zich te trekken wanneer hij die beslissing tenietdoet, zich
bevoegd verklaart en over de grand uitspraak doet of de voortzetting van het debat
beveelt om de zaak ten grande te behandelen. (Art. 215 Sv.)
4 april 2001
605
31. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter- Foutieve evocatie - Devolutieve kracht van het hager beroep - Gevolg.
De omstandigheid dat de appelrechters ten onrechte zeggen dat zij de zaak aan
zich trekken, heeft geen nietigheid tot gevolg, wanneer zij op dezelfde wijze konden
beslissen ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep. (Art. 215 Sv.)
15 mei 2001
908
32. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Evocatie - Begrip - Gevolgen - Recht van verdediging.
De evocatie van de zaak krachtens art. 215 Sv., waarvan de draagwijdte niet
beperkt is, vormt voor de appelrechter een wettelijke verplichting die het gevolg is
van de vernietiging van de beroepen beslissing, die gegrond is op gegevens die de
partijen hebben kunnen tegenspreken; de appelrechter moet de beklaagde bijgevolg
niet op de hoogte brengen van de evocatie en zijn recht van verdediging wordt niet
miskend. (Art. 215 Sv.)
16 mei 2001
914

-
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33. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Gevolg.
Het boger beroep van bet openbaar ministerie dat in bet algemeen belang werd
ingesteld betreft zowel de uitspraak voor de scbuld als voor de straf. (Art. 202 Sv.)
22 mei 2001
991
34. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter- Onderzoeksgerechten - Tergend en roekeloos hager beroep - Vordering
tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte.
Kracbtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de
onderzoeksgerecbten bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdacbte tot scbadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij. (Artt. 159, 162, 191, 194 en 212 Sv.)
4 september 2001
1380
35. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Stedenbouw - Herstelvordering - Hoger beroep van het openbaar
ministerie - Gevolg.
Nu de beslissing van de strafrecbter waarbij hij in stedenbouw uitspraak doet op
de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar, deel uitmaakt van de strafvordering niettegenstaande het burgerlijke karakter van die vordering, volgt hieruit dat
bet hoger beroep van het openbaar ministerie tegen alle beslissingen op de strafvordering, ook de beslissing over de herstelvordering aanhangig maakt bij de appelrechter. (Art. 202 Sv.)
11 september 2001
1421
36. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Bevoegdheid van de rechter - Eerste rechter die zich onbevoegd
verklaart- Hoger beroep hetzij van het openbaar ministerie, hetzij van de burgerlijke
partij - Uitspraak bij wijze van evocatie.
Wanneer de eerste recbter zich onbevoegd beeft verklaard om uitspraak te doen
over de strafvordering of over de burgerlijke rechtsvordering of deze vorderingen niet
ontvankelijk heeft verklaard, moet de rechter, die op het hoger beroep betzij van het
openbaar ministerie, hetzij van de burgerlijke partij deze beslissingen teniet doet,
over de grond zowel van de strafvordering als van de burgerlijke rechtsvordering
beslissen. (Art. 215 Sv.)
18 september 2001
1464
37. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Gevolgen - Burgerlijke rechtsvordering- Vrijspraak -Hoger beroep
van de burgerlijke partij - Devolutieve kracht.
Op bet ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend
vonnis, client de recbter in hoger beroep, m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, nate
gaan of het aan die vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en of bet aan de
burgerlijke partij schade heeft berokkend. (Art. 202 Sv.)
19 september 2001
1472
38. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van
de rechter - Vrijspraak -Hoger beroep van de burgerlijke partij- Gevolg.
Wanneer enkel de burgerlijke partij hoger beroep aantekent tegen de beslissing,
waarbij een beklaagde wordt vrijgesproken en de rechter zich onbevoegd verklaart
om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering, dienen de appelrecbters over
deze laatste uitspraak te doen; zulks boudt in dat, ook al heeft de beslissing van
vrijspraak bij gebrek aan hoger beroep van het openbaar ministerie kracht van
gewijsde, de appelrecbters moeten nagaan of de als misdrijf gekwalificeerde feiten
die aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag liggen, bewezen zijn en aan de
burgerlijke partij scbade hebben berokkend. (Art. 202, 2°, Sv.)
11 december 2001
2145
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP

39. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Eenparigheid - Verzwaring van de toestand van de beklaagde - Toepassing.

-:-~~----~--
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De appelrechters verzwaren de tegen de beklaagde uitgesproken straf niet en
hoeven niet met eenparigheid te oordelen, wanneer zij, nadat de eerste rechter enkel
een gevangenisstrafheeft uitgesproken, die gevangenisstrafverminderen en daarbij
een geldboete opleggen. (Art. 211bis Sv.)
13 maart 2001
406
40. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Eenstemmigheid - Gevallen waarin die vereist is.
Het arrest dat een vonnis van onbevoegdheid van de correctionele rechtbank
wijzigt en de voortzetting van bet debat beveelt teneinde de grond van de zaak te
onderzoeken, moet niet worden gewezen met eenstemmigheid van de leden van bet
hof van beroep
4 april 2001
605
41. - Strafzahen (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Militair Gerechtshof - Wijziging van de beslissing tot vrijspraak Strafverzwaring - Eenstemmigheid.
Art. 8, eerste lid, Besl.W. 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de beslissingen van bet Militair Gerechtshofbij meerderheid
van stemmen worden genomen, zonder dat bet oplegt dat zij met eenparigheid van
stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrijspraak wijzigen
of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994;
art. 21lbis Sv.; art. 8, eerste lid, Besluitwet 14 sept. 1918.)
24 april 2001
678
42. - Strafzakeri (douane an accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Strafvordering - Kwalificatie - Wijziging - Voorwaarden - Recht van
verdediging.
De bodemrechter heeft de verplichting en niet aileen de mogelijkheid om aan de bij
hem aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de
bevoegdheidsregels en bet recht van verdediging eerbiedigt; de miskenning ervan
valt dus niet uitsluitend afte leiden uit bet feit dat het O.M. de beklaagde aileen in
boger beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging in de kwalificatie.
(Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
914
16 mei 2001
43. - Strafzahen (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Onderzoeksgerechten - Tergend en roekeloos hager beroep - Vordering tot
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte - Bevoegdheid.
Krachtens de a:i:'tikelen 159, 191 en 212 Wetboek van StrafVordering zijn de
onderzoeksgerechten bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij. (Artt. 159, 162, 191, 194 en 212 Sv.)
4 september 2001
1380
44. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Tergend en roekeloos hager beroep - Toepasselijkheid van de bepalingen
van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel1072bis Gerechtelijk Wetboek is niet van toe passing op de beslissingen van
de strafgerechten. (Artt. 2 en 1072bis Ger.W.)
4 september 2001
1380
45. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Thrstek - Beklaagde - Thrtegenwoordiging door raadsman - Verdrag
Rechten van de Mens - Artikel 6.1 - Artikel 6.3.c - Rechtstreekse werking van
verdragsbepalingen - Gevolg.
De artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., welke rechtstreekse werking hebben in de
interne rechtsorde en voorrang genieten op de minder gunstige bepalingen van het
interne recht, verlenen een beklaagde het recht om zich te verdedigen met bijstand
van een raadsman naar zijn keuze, hetgeen inhoudt dat de strafrechter, niettegenstaande de door artikel 185, § 2, Wetboek van StrafVordering aan de beklaagde
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opgelegde verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn
client te vertegenwoordigen ook al toont deze niet aan dat het hem onmogelijk is
persoonlijk te verschijnen. (Artt. 6.1 en 6.3c E.V.R.M.; 185 Sv.)
4 september 2001
1387
46. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Verstek - Beklaagde - Vertegenwoordiging door raadsman - Verdrag
Rechten van de Mens - Artikel 6.1 - Artikel 6.3.c - Rechtstreekse werking van
verdragsbepalingen - Gevolg.
Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., de beslissing waarbij de appelrechters
de versteklatende beklaagde het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen
door zijn raadsman en hem aldus de mogelijkheid ontnemen zijn verdediging voor te
dragen door de raadsman van zijn keuze, om reden dat hij naar Belgisch strafprocesrecht ook in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en zich in
het kader van dit verzet te laten bijstaan door een raadsman. (Art. 6.1 en 6.3.c
E.V.R.M.)
4 september 2001
1387
47. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger
beroep - Openbaar ministerie - Vordering - Inhoud.
Wanneer de appelrechter kennisneemt van de strafvordering, is het horen van het
O.M. in zijn vorderingen een vormvereiste dat, op straffe van nietigheid, vastgesteld
moet worden in de beslissing of in het proces-verbaal van de terechtzitting; geen
enkele wettelijke bepaling verplicht het O.M. om in hoger beroep een samenvatting
van de zaak te geven. (Artt. 210 en 234 Sv.)
19 september 2001
1477
48. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hager
beroep - Eenstemmigheid - Gevallen waarin die vereist is - Beschikking tot
verwijzing en de daaropvolgende proceshandelingen nietig verklaard gewijzigd door
hof van beroep.
Het arrest dat, na een vonnis te hebben gewijzigd dat de beschikking tot verwijzing
alsook de daaropvolgende proceshandelingen nietig had verklaard, over de grond van
de zaak uitspraak doet en de beklaagde veroordeelt, moet niet met eenparigheid van
stemmen van de leden van het hof van beroep worden gewezen. (Art. 211bis Sv.)
17 oktober 2001
1695
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)

49. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) -Burgerlijke rechtsvordering
(bijzondere regels) - Burgerlijke partij - Nieuwe vordering - Wijziging - Uitbreiding - Voorwaarde.
De burgerlijke partij kan, overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, zelfs in hoger beroep, de vordering die met toepassing van de
artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voor
de strafrechter aanhangig is, uitbreiden of wijzigen, mits de uitbreiding of de
wijziging blijft berusten op het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf. (Artt. 3
en 4 V.T.Sv.; 807 en 1042 Ger.W.)
16 oktober 2001
1691
ALLERLEI

50. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei- RaadkamerBeschikking tot verwijzing - Hoger beroep van de verdachte - Grieven - Aanvullende opdrachten.
De noodzaak om aanvullende onderzoeksopdrachten te verrichten is niet een van
de middelen die de verdachte krachtens de artt. 131, § 1, en 135, § 2, Sv., voor de
kamer van inbeschuldigingstelling kan doen gelden tegen de beschikking tot verwijzing. (Artt. 131, § 1, en 135, § 2, Sv.)
27juni2001
1291
51. - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Allerlei- Veroordeling bij
verstek - Onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling - Kennelijk niet ontvankelijk hager beroep - Gevolg.

~~~-~--~----~--

-159Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is
ingediend door een persoon die door de correctionele rechtbank bij verstek, met
onmiddellijke aanhouding, is veroordeeld, is niet ontvankelijk, wanneer het hager
beroep dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet
ontvankelijk is wegens laattijdigheid (Impliciet). (Art. 27, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
1979
21 november 2001

BELASTINGZAKEN
INKOMSTENBELASTINGEN

52. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van
beroep- Opheffing van de voorziening- Hofvan beroep niet bevoegd- Ontvankelijkheid van de voorziening - Verwijzing naar de bevoegde rechter.
De rechter die van de zaak heeft kennisgenomen moet uitspraak doen over zijn
bevoegdheid en de zaak verwijzen naar de bevoegde rechter die hij aanwijst. (Art.
660, eerste lid, Ger.W.)
2041
30 november 2001

TUCHTZAKEN
53. - Tuchtzaken - Notariaat- Vonnis - Betekening- Hoger beroep - Meer
dan vijftien dagen na de betekening - Ontvankelijk hager beroep.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het door eiser meer dan vijftien dagen
na de betekening van het bestreden vonnis ingestelde hager beroep, dat in tuchtzaken is gewezen met toepassing van artikelllO van de wet van 25 venti\se jaar XI
op het notarisambt, die is aangevuld bij de wet van 4 mei 1999. (Art. 1 K.B. nr. 261
van 24 maart 1936; art. 110 wet 25 vent6se jaar XI, aangevuld bij de wet van 4 mei
1999.)
214
1 februari 2001
54. - Tuchtzaken - Orde der Geneesheren - Rechten van de mens - Verdrag
Rechten van de Mens - Artikel 6.1 - Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten
en Politieke Rechten- Artikel14.1.
Uit de artikelen 6.1 E.VR.M. en 14.1 I.VB.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk
vervolgde geneesheer het recht heeft hager beroep in te stellen.
20 december 2001
2252
55. - Tuchtzaken- Orde der Geneesheren- Devolutieve kracht- Evocatierecht
- Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid.
Artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing voor de raad van
beroep van de Orde der Geneesheren. (Artt. 2 en 1068 Ger.W. en 25, § 4, Artsenwet.)
20 december 2001
2252
56. - Tuchtzaken - Orde der Geneesheren - Devolutieve kracht - Terugverwijzen - Provinciale Raad - Mogelijkheid.
De behandeling van de zaak in hager beroep sluit niet uit dat ze terug naar de
provinciale raad van de Orde der Geneesheren moet worden verwezen. (Art. 2 en
1068 Ger.W.)
2252
20 december 2001

HUUR VAN DIENSTEN
1. - Aanneming - Verbreking door de opdrachtgever - Forfaitaire schadevergoeding - Strafbeding.
Is geen strafbeding dat de rechter bij contractuele tekortkoming eventueel vermag
te matigen, de vaste vergoeding die bij het aangaan van de overeenkomst is bedongen
tot schadeloosstelling van de verhuurder van diensten ingeval de opdrachtgever met
toepassing van art. 1794 B.W. de aanneming verbreekt. (Artt. 1226, 1231 en 1794
B.W.)
566
30 maart 2001

-
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2. - Onderaannemer- Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever- Beperhingen.
De onderaannemer kan de rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever enkel
instellen tot beloop van de schuldvorderingen die verband houden met de werken op
de bouwplaats die door de opdrachtgever aan de hoofdaannemer en, daarna, door
laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen. (Art. 1798, eerste lid, B.W.)
2277
21 december 2001

HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
HUISHUUR

Verplichtingen van partijen
PACHT

Algemeen
Onderverhuring en overdracht van huur
Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. Enz.)
Voorkooprecht
HANDELSHUUR

Begrip. Aard van wetgeving
Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.)
ALLERLEI

ALGEMEEN
Algemeen - Fictieve huurprijs - Veinzing - Ontbinding - Weerslag.
De rechter die oordeelt dat de huurovereenkomst gedeeltelijk vennomd is, name!ijk door de clausule waarin een in werkelijkheid fi.ctieve huurprijs werd bedongen,
en dat verweerder geen fout heeft begaan die de ontbinding van de door eiseres als
huur omschreven overeenkomst kan verantwoorden, client de ontbinding van de
overeenkomst niet uit te spreken, aangezien hij daaraan het gevolg verbindt van een
overeenkomst van kosteloze bewoning. (Art. 1321 B.W.)
626
5 april 2001
1. -

HUISHUUR
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

2. - Huishuur- Verplichtingen van partijen- Herstellingen- Mede-eigendom
Gemene delen - Gevolg.
Indien de verhuurder privati eve del en in een appartementsgebouw verhuurt, is hij
geen vergoeding verschuldigd aan de huurder als door de vereniging van medeeigenaars werken worden uitgevoerd aan de gemene delen, zoals aan de gevel van het
gebouw. (Art. 1724 B.W.)
16 februari 2001
303

-

PACHT
ALGEMEEN

3. - Pacht- Algemeen- Rechtsvorde1'ing- Oproeping ter minnelijke schihking
- Vordering bij tussenvordering - Gevolg.
Ingevolge art. 1345, eerste lid, van het Ger.W. wordt inzake pacht geen enkele
rechtsvordering toegelaten indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk
of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke
schikking te doen oproepen; die bepaling, welke tot doe! heeft procedures te
vermijden, vindt geen toepassing in de gevallen waarin de rechtsvordering bij
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tussenvordering wordt ingesteld nu een tussenvordering een aanhangige hoofdvordering onderstelt en in de regel bij conclusie wordt ingesteld. (Art. 1345, lid 1,
Ger.W.)
23 februari 2001
350
ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN HUUR

4. - Pacht- Onderverhuring en overdracht van huur- Onderverhuring van het
goed zonder schriftelijke toestemming van de eigenam·- Geldigheid. - Gevolgen.
Art. 30 Pachtwet, luidens hetwelk de pachter van landeigendom het gepachte goed
noch geheel noch ten dele in onderpacht mag geven zonder schriftelijke toestemming
van de verpachter, stelt de rechtsbetrekkingen vast tussen verpachter en pachter;
een dergelijke onderpacht kan dus zonder schriftelijke toestemming vanwege de
verpachter rechtsgeldig worden gesloten, in dat geval kan zij evenwel aan laatstgenoemde niet worden tegengeworpen. (Artt. 1 en 30 Pachtwet.)
18 januari 2001
117
EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER. ENZ.)

5. - Pacht- Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. Enz)- Opzegging door de
verhuurder gegeven om een aaneengesloten grand voor gezinsdoeleinden aan te
wenden - Voorwaarden.
De beslissing om de door de verpachter gegeven opzegging niet geldig te verklaren,
is naar recht verantwoord, als de rechter vaststelt dat het verpachte perceel
weliswaar aansluit aan de percelen waarop het woonhuis van de verpachter is
gebouwd, maar niet aansluit aan dat woonhuis zelf. (Art. 6, § 2, Pachtwet.)
11 januari 2001
65
6. - Pacht - Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. Enz.) - Opzegging door
verpachter omwille van persoonlijke exploitatie - Geen persoonlijke exploitatie van de
gronden v66r het sluiten van de pachtovereenkomst- Geldigheid van de opzegging.
Inzake pacht kan de reden voor de opzegging die bestaat in de persoonlijke
exploitatie niet aangevoerd worden door degene die na de stopzetting van zijn
landbouwbedrijfhet bedrijfheeft verpacht; die regel geldt niet wanneer de eigenaarverpachter, v66r het sluiten van de pachtovereenkomst, de gronden waarop die pacht
betrekking heeft, nooit persoonlijk heeft geexploiteerd. (Art. 9, tweede lid, Pachtwet.)
29 maart 2001
535
VOORKOOPRECHT

7. - Pacht---,- Voorkooprecht- Verpachte goed- Verkoop uit de hand- Bestaan
en voorwaarden - Kennisgeving aan pachter - Vonn - Ontwerp van authentieke
akte - Geldigheid.
De notaris waarborgt aan de pachter het bestaan en de voorwaarden van een
verkoop uit de hand die is gesloten tussen de verpachter en de koper, door de pachter
kennis te geven van de inhoud van de koopakte en handelt overeenkomstig de wet
wanneer hij aan de pachter een ontwerp van authentieke koopakte bezorgt dat de
draagwijdte overneemt van de tussen de verpachter en de koper opgestelde onderhandse akte. (Art. 48, eerste lid, Pachtwet.)
28 juni 2001
1312

HANDELSHUUR
BEGRIP. AARD VAN WETGEVING

8. Doel.

Handelshuur -

Begrip. Aard van wetgeving -

Uitzettingsvergoeding -

De Handelshuurwet heeft tot doel de handelszaak te beschermen; de uitzettingsvergoeding, zoals zij door die wet is geregeld, beoogt de huurder te vergoeden voor het
verlies van de handelszaak als gevolg van de uitzetting; in de gevallen waarin de wet
ook de niet-eigenaars van de handelszaak toelaat een rechtsvordering tot het
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verkrijgen van een uitzettingsvergoeding in te stellen, is het nog om de rechten van
de eigenaar van de handelszaak te behouden en hem in de mogelijkheid te stellen
voor het verlies van zijn handelszaak vergoed te worden. (Handelshuurwet.)
20 september 2001
1494
9. - Handelshuur- Begrip. Aard van wetgeving - Doel van de wet.
De Handelshuurwet heeft aileen de bescherming van de handelszaak van de
kleinhandelaars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het publiek
tot doel. (Art. 1 Handelshuurwet.)
29 november 2001
2027
EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. ENZ.)

10. - Handelshuur - Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.) - Huurhernieuwing- Vraag van de huurder- Afstand na verstrijken huurovereenkomstGebruiksvergoeding - Verrijking zonder oorzaak - Gevolg.

Het gebruik, na het verstrijken van de huurovereenkomst, van de gehuurde
goederen door de huurder die pas afstand heeft gedaan van zijn vraag tot huurhernieuwing nadat die huur was verstreken, valt onder de theorie van de verrijking
zonder oorzaak, zodat de vergoeding niet naar billijkheid dient te worden vastgesteld
met inaanmerkingneming van de financitHe mogelijkheden van de lmurder, maar wel
door rekening te houden met de verarming van de verhuurder en de verrijking van
de huurder. (Art. 20 Handelshuurwet.)
7 september 2001
1395
11. - Handelshuur - Einde (opzegging. Huurhernieuwing. Enz) - Huurhernieuwing- Weigering- Huurder niet eigenaar van handelszaak- Uitwinningsvergoeding - Beding in handelshuurovereenkomst - Geldigheid - Voorwaarden.
De bedingen in het huurcontract die de rechten van de uitgewonnen huurder tot
een door de wet geregelde uitzettingsvergoeding uitbreiden, zijn niet nietig behalve
in zoverre zij de rechten van de onderverhuurder op een uitwinningsvergoeding
beperk;en. (Art. 25, eerste lid, 2°, en derde lid, Handelshuurwet.)
20 september 2001
1494
12. - Handelshuur - Einde (opzegging. Huurhernieuwing. Enz) - Huurhernieuwing - Weigering - Uitwinningsvergoeding - Beding in handelshuurovereenkomst - Huurder niet eigenaar van handelszaak - Verplichting van
verhuurder - Voorwaarden.
De bedingen in het huurcontract die de verhuurder verplichten tot betaling van
een door de wet geregelde uitwinningsvergoeding aan de uitgewonnen huurder die
geen eigenaar is van de handelszaak, zijn slechts nietig in zoverre zij voor gevolg
hebben dat het recht op een uitwinningsvergoeding van de onderhuurder die
eigenaar is van de handelszaak, wordt verminderd of uitgesloten. (Art. 25, eerste lid,
2°, en derde lid, Handelshuurwet.)
20 september 2001
1494
13. - Handelshuur - Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.) - Huurhernieuwing - Weigering door de verhuurder - Onderverhuring - Onderhuurder
eigenaar van de handelszaak - Vergoeding wegens uitzetting - Vordering
Voorwaarde.
Uit het doel van de Handelshuurwet, dit is aileen de bescherming van de
handelszaak van de kleinhandelaars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact
staan met het publiek, volgt dat wanneer de hoofdhuurder het gehuurde goed in
onderhuur heeft gegeven en de onderhuurder aileen rechten heeft op de handelszaak,
de hoofdhuurder geen eigen recht op een vergoeding kan doen gelden; in dit geval en
in zoverre door de weigering van huurhernieuwing door de verhuurder de handelszaak van de onderhuurder verloren gaat, heeft aileen deze laatste, door verplichte
bemiddeling van de hoofdhuurder, recht op die vergoeding. (Art. 16.IV Handelshuurwet.)
29 november 2001
2027
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ALLERLEI
14. - Allerlei - Handelszaak - Overeenkomst - Concessie van exploitatie of
zaakvoering - huur van handelszaak - Toepasselijke regels.
De overeenkomst waardoor de zaakvoerder het recht krijgt om de handelszaak in
eigen naam te beheren en de opbrengst van de zaak te behouden mits hij aan de
eigenaar een vergoeding of een deel van de winst betaalt, waarbij de zaakvoerder ten
aanzien van derden verantwoordelijk is, verschilt niet wezenlijk van de huur van een
handelszaak, zodat de algemene regels inzake huur van roerende goederen, voor
zover zij met de aard van de zaak verenigbaar zijn, ook van toepassing zijn met
voorbehoud voor de afwijkingen die de partijen zijn overeengekomen.
2004
23 november 2001

HUWELIJK
1. - Tweede huwelijk - Geldigheidsvereisten.
De in artikel 189 van het Burgerlijk Wetboek gestelde regel, krachtens dewelke
vooraf moet worden beslist ofhet eerste huwelijk geldig dan wel nietig is, indien de
nieuwe echtgenoten de nietigheid van dit huwelijk inroepen, geldt ook als de
vernietiging van het nieuwe huwelijke door de procureur des Konings wordt
gevorderd. (Art. 189 B.W.)
20 april 2001
667
2. - Nietigverklaring - Gevolgen.
De nietigverklaring van het huwelijk werkt terug tot het aangaan ervan, zodat het
huwelijk geacht wordt nooit te hebben bestaan, behoudens de uitzonderingen die zijn
bepaald in de artikelen 201 en 202 van het Burgerlijk Wetboek.
20 april 2001
667
3. - Tweede huwelijk - Geldigheidsvereisten - Nietigverklaring van het eerste
huwelijk - Gevolgen.
In het geval, in strijd met het verbod gesteld in artikel 147 van het Burgerlijk
Wetboek, een nieuw huwelijk is aangegaan alvorens het vorige huwelijk is vernietigd, is het nieuwe huwelijk geldig als het vorige huwelijk nadien wordt vernietigd.
(Artt. 147 en 189 B.W.)
667
20 april 2001
4. - Persoon en goederen van de echtgenoten en van de kinderen - Dringende en
voorlopige maatregelen - Onbeperkt in de tijd - Draagwijdte.
De appelrechters die beslissen de op art. 223, tweede lid, B.W. gegronde voorlopige
maatregelen niet in tijd te beperken, verantwoorden die beslissing naar recht
wanneer zij de gewone omgang van de partijen gedurende hun scheiding hebben
willen regelen maar niet op een definitieve wijze. (Art. 223, tweede lid, B.W.)
7 juni 2001
1098
5. - Lasten van het huwelijk - Bijdrage - Beoordeling door de rechter Omvang.
De appelrechter, die, zonder te onderzoeken in hoeverre de andere partij in de
lasten van het huwelijk kan bijdragen, de vordering van een partij om een bijdrage
te verkrijgen in de lasten van het huwelijk verwerpt op grond dat zij ruimschoots
voldoende inkomsten heeft om in welstand te leven, verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht. (Art. 221, eerste lid, B.W.)
7 juni 2001
1109
6. - Echtscheiding door onderlinge toestemming- Nietigverklaring- Gevolg.
Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming
uit te spreken wijzigt de rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het
voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien het algemeen rechtsbeginsel van
de autonomie van de procespartijen. (Art. 1138, 2°, Ger.W. en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.)
21 juni 2001
1254
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HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
ALGEMEEN
BEDONGEN STELSELS
WIJZIGING VAN RET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL
GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Ontbinding - Gevolg - Onverdeeldheid - Aard - Samenstelling.
Na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van
goederen, ontstaat tussen de echtgenoten een onverdeeldheid die in de regel beheerst
wordt door het gemene recht en de goederen bevat die aanwezig waren op het
ogenblik waarop de ontbinding tussen de echtgenoten terugwerkt en de vruchten die
deze goederen nadien hebben opgebracht.
801
4 mei 2001
2. - Algemeen - Bedongen gemeenschapsstelsel - Echtscheiding - Gevolg Ontbinding in nadeel van partij - Verlies van voordelen - Voordelen - Begrip Draagwijdte.
Met 'voordelen' in de zin van art. 299 B.W. wordt bedoeld, eensdeels, alle
schenkingen tussen echtgenoten, anderdeels, de voordelen die tegelijk overlevingsrechten
zijn, met name de bedingen van vooruitmaking en de bedingen van ongelijke
verdeling van de huwelijksgemeenschap. Zodoende is die bepaling niet van toepassing op de andere voordelen die bij de verdeling ontstaan uit de samenstelling van de
huwelijksgemeenschap en derhalve niet op de voordelen die het gevolg zijn vande
inbreng van een eigen goed in de huwelijksgemeenschap. (Art. 299 B.W.)
1997
23 november 2001

BEDONGEN STELSELS
3. - Bedongen stelsels - Gemeenschap van aanwinsten - Ontbinding van de
huwelijksgemeenschap - Vereffening- Vergoedingsregels - Overgangsbepalingen.
Voor de echtgenoten die gehuwd zijn v66r 28 september 1976 onder het stelsel van
de gemeenschap beperkt tot aanwinsten, blijft van toepassing bij de ontbinding van
de huwelijksgemeenschap, de in de artt. 1433, 1436 en 1437 (oud) B.W. bepaalde
regeling van vergoedingen door de gemeenschap aan een echtgenoot voor de
aanwending van een eigen goed voor de aankoop van een gemeenschappelijk goed
746
27 april 2001

WIJZIGING VAN RET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL
4. - Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel - Formaliteiten - Vonnis Termijn - Aard.
De formaliteiten die in acht moeten zijn genomen opdat de schuldeisers van een
der echtgenoten ontvankelijk zouden zijn om op te komen tegen een vereffening, zijn
slechts de door de wet betreffende een vordering tot scheiding van goederen
voorgeschreven publiciteitsvoorschriften; de termijn van een maand die in acht moet
worden genomen alvorens op die vordering een vonnis mag worden uitgesproken
heeft op die publiciteitsvoorschriften geen betrekking. (Artt. 1311 tot 1316, 1319 en
1319bis Ger.W.)
2 maart 2001
384

GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN
5. - Gerechtelijke scheiding van goederen - Formaliteiten - Vonnis - Termijn
-Aard.
De formaliteiten die in acht moeten zijn genomen opdat de schuldeisers van een
der echtgenoten ontvankelijk zouden zijn om op te komen tegen een vereffening, zijn
slechts de door de wet betreffende een vordering tot scheiding van goederen
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voorgeschreven publiciteitsvoorschriften; de termijn van een maand die in acht moet
worden genomen alvorens op die vordering een vonnis mag worden uitgesproken
heeft op die publiciteitsvoorschriften geen betrekking. (Artt. 1311 tot 1316, 1319 en
1319bis Ge1: W.)
2 maart 2001
384

I
IMMUNITEIT
1. - Immuniteit van rechtsmacht - Internationale organisaties - Algemene
rechtsbeginselen - Intemationaal publiekrecht.
Er bestaat geen algemeen beginsel van het internationaal publiek recht dat de
immuniteit van rechtsmacht vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien
van de Staten die hen hebben opgericht of erkend. (Art. 38, 1, c, Statuut van het
Internationaal Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945; wet 14
dec. 1945.)
395
12 maart 2001
2. - Consulai1·e immuniteit- Strafvordering- Handeling verricht bij de uitoefening van de consulaire taak - Aanvoel'ing van feitelijke gegevens - Bewijslast Tbepassing.
Wanneer tegen een begunstigde van consulaire immuniteit een strafrechtelijke
procedure wordt ingesteld, staat het hem, en niet het openbaar ministerie, feitelijke
gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat de handelingen, waarvoor hij wordt
vervolgd, verricht werden bij de uitoefening van zijn consulaire taak; het komt de
strafrechter dan toe dit verweer te beoordelen, met toepassing van de beginselen en
regels van de bewijslast in strafzaken, waarbij het openbaar ministerie de onjuistheid van de aanvoering moet aantonen, tenzij deze elke geloofwaardigheid mist. (Art.
5, 43, tweede lid, en 63 Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer.)
30 oktober 2001
1811

INDEPLAATSSTELLING
1. - Overheid - Over/wid-Werkgever - Werkgever - Ambtenaar - Slachtoffer
- Door derde veroorzaakt ongeval - Betaling wedde en bijdragen - Omvang
indeplaatsstelling.
Het verhaalsrecht van de overheid, gesteund op wettelijke indeplaatsstelling,
strekt tot terugbetaling van de door de overheid uitbetaalde bedragen en dit binnen
de grenzen van het bedrag dat het slachtoffer krachtens de artt. 1382 en 1383 B.W.
had kunnen vorderen van de derde aansprakelijke als vergoeding voor de schade
ingevolge het verlies van inkomen, in de hypothese dat zijn loon niet verder was
uitbetaald. (Art. 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
19 februari 2001
318
2. - Ambtenaar - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Tijdelijke
arbeidsongeschiktheid - Overheid - Werkgeuer - Betaling wedde en bijdragen Omvang indeplaatsstelling.
De omvang van de indeplaatsstelling van de overheid in de rechten van de
getroffen ambtenaar, is zonder belang voor de vordering van de overheid op grond van
de artt. 1382 en 1383 B.W. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 17 K.B. 1 juni 1964.)
324
19 februari 2001
3. - Maatschappelijk welzijn- Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
- Terugvordering - Indeplaatsstelling - Grenzen.
Wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die
hij bezat tijdens de periode waarvoor hem een bestaansminimum werd uitbetaald,
treedt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van rechtswege en tot
beloop van het bedoelde bedrag in de rechten die de begunstigde op die inkomsten
kan doen gelden, tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij de berekening
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van het uitbetaalde bestaansminimum in aanmerking hadden moeten worden
genomen indien de betrokkene er op dat ogenblik reeds over zou hebben beschikt.
(Art. 12 wet 7 aug. 1974.)
910
16 mei 2001
4. - Arbeidsongeval - Dading tussen de getroffene en de aansprakelijke derde Afstand door de getroffene - Arbeidsongevallenverzekeraar - Tegenstelbaar karakter - Gevolgen.
De dading die de getroffene door een arbeidsongeval en de voor dat ongeval
aansprakelijke derde hebben aangegaan zonder instemming van de arbeidsongevallenverzekeraar van die getroffene, kan aan laatstgenoemde niet worden tegengeworpen;
de door de getroffene gedane afstand, die het gevolg is van een dergelijke dading,
ontzegt de arbeidsongevallenverzekeraar noch het recht om te handelen noch het
belang om in rechte op te treden, in de hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de
rechten van de getroffene, die hij v66r de dading verkregen heeft met toepassing van
de artt. 46, § 1, 4°, en§ 2, en 47, Arbeidsongevallenwet, teneinde van de aansprakelijke derde de terugbetaling te verkrijgen van de door hem uitgekeerde bedragen, van
de door hem betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat overeenstemt met de
waarde van de jaarlijkse vergoeding of van de rente die hij krachtens die wet
verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat volgens het gemeen recht aan
de getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krachtens die wet
wordt vergoed. (Artt. 46, § 1, 4°, en§ 2, en 47 Arbeidsongevallenwet.)
24 oktober 2001
1764
5. - Leerkracht - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Tijdelijke
arbeidsongeschiktheid - Overheid - Werkgever - Betaling wedde en bijdragen Omvang indeplaatsstelling.
De omvang van de indeplaatsstelling van de overheid in de rechten van het
getroffen personeelslid, is zonder belang voor de vordering van de overheid op grond
van de artt. 1382 en 1383 B.W. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 18 K.B. 15 jan. 1974.)
10 december 2001
2117

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
PERSONENBELASTING

Bedrijfsinkomsten
Wins ten
Bedrijfslasten
Andere aftrekbare posten
Berekening van de aanleg
Afzonderlijke aanslagen
Vermindering wegens gezinslasten
VENNOOTSCHAPSBELASTING

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

Onroerende voorheffing
Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen
AANSLAGPROCEDURE

Aanslag en inkohiering
Bewijsvoering
Algemeen
Geschriften
Vermoedens
Tekenen of indicien van gegoedheid
Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen
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Bezwaar
Ontheffing
VOORZIENING VOOR RET HOF VAN BEROEP
VOORZIENING IN CASSATIE
INTERNATIONALE VERDRAGEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Voorziening voor het hofvan beroep- Ondertekening- Fysieke
personen - Vertegenwoordiging - Bevoegd persoon - Ontvankelijkheid.
De voorziening die namens de belastingplichtige is ingediend door zijn moeder en
door zijn fiscaal raadgever, is niet ontvankelijk, aangezien art. 378 W.I.B. 1992 de
tussenkomst van een lasthebber die geen advocaat is, uitsluit. (Art. 378 W.I.B. 1992.)
12 oktober 2001
1685

PERSONENBELASTING
BEDRIJFSINKOMSTEN

Wins ten
2. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Wins ten van handelsbedrijven - Door opstaller opgericht gebouw - Toekenning aan opstalgever bij het
einde van de opstal - Kosteloze verkrijging ingeschat bij vaststellirig van de
jaarvergoeding.
Wanneer het door een opstaller opgerichte gebouw op het einde van de opstal om
niet aan een opstalgever toekomt, maakt de waarde van dit gebouw geen eigenlijke
waardevermeerdering uit van activa die voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt maar een toegevoegd actief element : in -zoverre deze
verkrijging deel uitmaakt van een commercii:He verrichting gedaan door de opstalgever in het kader van zijn beroepsactiviteit en de contracterende partijen met de
kosteloosheid van de verkrijging reeds rekening hielden bij de vaststelling van het
bedrag van de jaarvergoeding, leidt de verkrijging om niet tot een exploitatiewinst.
937
18 mei 2001
Bedrijfslasten
3. - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Anders dan in
geld verkregen voordelen van alle aard - Kosteloos verstrekte hoofdmaaltijd Forfaitaire waardebepaling - Maaltijdcheques.
Art. 18 K.B. W.I.B. 1992 dat de forfaitaire waarde bepaalt van de anders dan in
geld verkregen voordelen van alle aard en art. 18, § 3, 8 dat meer in het bijzonder
voor een hoofdmaaltijd die kosteloos wordt verstrekt de grondslag voor de raming
van dit voordeel op 44 BEF per dag bepaalt, geldt voor kosteloos verstrekte
maaltijden die voor de betrokken werknemers een voordeel inhouden waarvan de
waarde forfaitair wordt geraamd : deze bepaling geldt daarentegJn niet wanneer het
toegekende voordeel bestaat uit het verstrekken van een maaltijdcheque waarvan de
waarde gekend is en waarbij het voordeel in hoofde van de werknemer bestaat uit het
verschil tussen de nominale waarde Vl;ln de maaltijdcheque en de persoonlijke
bijdrage van de werknemer. (Art. 36, eerste lid, W.I.B. 1992, en art. 18, § 3, 8 K.B.
W.I.B. 1992.)
1562
28 september 2001
4. - Personenbelasting - BedriJfsinkomsten - Bedrijfslasten - Niet-aftrekbare
sociale voordelen - Forfaitaire raming door de Koning.
De omvang van de sociale voordelen van de verkrijger die ingevolge art. 38, 11 o
W.I.B. 1992 ten name van de verkrijger niet belastbaar zijn en evenmin door de
werkgever kunnen worden afgetrokken, mag niet bepaald worden op grond van de
regels van art. 36 W.I.B. 1992, regels die verband houden met voordelen van alle aard
anders dan in geld verkregen en waarvan de waarde door de Koning forfaitair kan
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worden geraamd. (Art. 53, aanhef, en 14°, en art 38, 11°, art. 36 W.I.B. 1992, zoals
van toepassing voor de aanslagjaren 1994, 1995 en 1996, en art. 18, § 3, 6 en 8 K.B.
W.I.B. 1992.)
28 september 2001
1584
Andere aftrekbare posten
5. - Personenbelasting- Bedrijfsinkomsten -Andere aftrekbare posten - Vaste
activa overgedragen aan een derde- Geen beroepsgebruik door de derde- Investeringsaftrek in hoofde van de belastingplichtige.
De investeringsaftrek op vaste activa, die in nieuwe staat zijn verkregen, is van
toepassing wanneer blijkt dat de belastingplichtige in het kader van zijn bedrijfsactiviteit deze vaste activa in nieuwe staat heeft aangekocht en het gebruik ervan
aan derden heeft afgestaan op basis van een huurovereenkomst, en deze derden als
eindgebruikers bedoelde activa niet beroepsmatig aanwenden. (Axt. 42ter, § 6, 2a en
4°, W.I.B. en art. 75, 3°, W.I.B. 1992.)
22 november 2001
1990
BEREKENING VAN DE AANSLAG

Afzonderlijke aanslagen
6. - Personenbelasting - Berekening van de aanslag- Afzonderlijke aanslagen
- Immateriele vaste activa - Stopzettingsmeerwaarden - Maximumbedrag Belastbare nettowinsten of -baten - Werkzaamheid verricht gedurende minder dan
vier jaar - Gemiddelde - Begrip.

De stopzettingsmeerwaarden op de bij wet aangewezen immateriic\le vaste activa
zijn afzonderlijk belastbaar, in zoverre zij niet meer bedragen dan viermaal het
gemiddelde van de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaren voor de
stopzetting uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen; indien de
referentieperiode minder dan vier jaar bedraagt, dient hetjaarlijkse gemiddelde van
die onvolledige periode in aanmerking te worden genomen en vervolgens met vier te
worden vermenigvuldigd. (Art. 171, 4°, b, W.I.B. [1992]).
9 april 2001
641
Vermindering wegens gezinslasten

7. - Personenbelasting - Berekening van de aanslag gezinslasten - Gezin - Begrip.

Vermindering wegens

Het woord "gezin" in artikel 82, § 1, W.I.B. (1964) moet in zijn gebruikelijke zin
worden opgevat; het wijst op een feitelijke toestand die wordt gekenmerkt door
samenleven en samenwonen, zonder dat daarbij tijdelijke onderbrekingen worden
uitgesloten. (Art. 82, § 1, W.I.B. [1964]; art. 136 W.I.B. [1992] .)
19 november 2001
1959

VENNOOTSCHAPSBELASTING
ALGEMEEN

8. - Vennootschapsbelasting - Algemeen - Niet bewezen lasten of bedragen Bijzondere aanvullende aanslag - Door het bestuur te leveren bewijs.

De bijzondere aanvullende aanslag over de niet-bewezen lasten of bedragen die
ingevolge de artt. 37, § 1, en 101 W.I.B. in de belastbare grondslag zijn opgenomen,
kan, voor wat vennootschappen betreft, slechts gevestigd worden voor zover het
bestuur het bewijs levert van het bestaan van een verborgen meerwinst, van het feit
dat de meerwinst de vennootschap heeft verlaten en van het feit dat de meerwinst
gediend heeft om een van de in art. 47, § 1 W.I.B. bedoelde uitgaven te dekken: dit
bewijs kan door de administratie geleverd worden door vermoedens die de belastingplichtige
kan weerleggen door aan te tonen dat de meerwinst in het patrimonium is gebleven.
(Art. 132 en 4 7, § 1, W.I.B.)
28 september 2001
1575
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VASTSTELLING VAN RET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN

Wins ten
9. - Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen Winsten- Meerwaarden- Bedrijfslasten- Beroepsverliezen- Beursverrichtingen
- Aftrekbaarheid - Voorwaarden.
Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de
verrekening van de kosten en de aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat niet
alleen de uitgaven waarvan de echtheid en het bedrag niet verantwoord worden en
die welke uitdrukkelijk en beperkend in de wet worden opgesomd, niet aftrekbare
uitgaven zijn, verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer het oordeelt dat de
financiele kosten van de verschillende beursverrichtingen niet gemaakt zijn om
belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden.
796
3 mei 2001
Bedrijfslasten
10. - Vennootschapsbelasting- Vaststelling van het belastbaar netto-inkomenBedrijfslasten - Aftrekbaarheid - Voorwaarden.
Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die
opgericht is met het oog op een winstgevende bezigheid kan niet worden afgeleid dat
al zijn uitgaven van zijn brutowinst mogen worden afgetrokken; uitgaven kunnen
beschouwd worden als aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, d.w.z. aangezien het om een vennootschap gaat, dat ze
noodzakelijkerwijs betrekking hebben op haar maatschappelijke activiteit. (Artt. 49,
eerste lid, en 183 W.I.B. [1992].)
103
18 januari 2001

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
ONROERENDE VOORHEFFING

11. - Vo01·he{fingen en belastingkrediet - Onroerende voorheffing- Vrijstelling
- Nationale domeingoederen - Onroerende goederen zonder opbrengst - Stad
Brussel - Grote Eeuwfeestpaleizen.
Het kadastraal inkomen van het omvangrijke gebouwencomplex van de Grote
Eeuwfeestpaleizen die opgericht zijn voor de Wereldtenstoonstelling van 1935 op de
Heyzel, en die de Stad Brussel tegen betaling van een retributie en het ontvangen
van verschillende andere voordelen, ter beschikking stelt van een concessiehouder,
die ze, door gebruik te maken van commerciele promotietechnieken, mag exploiteren,
is niet van onroerende voorheffing vrijgesteld. (Art. 157, 3°, W.I.B. [1964]; art. 253,
eerste lid, 3°, W.I.B. [1992].)
105
18 januari 2001
AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN

12. - Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de
voorheffingen - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interest Voonvaarden.
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 artikel 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)).
3 december 2001
2046

AANSLAGPROCEDURE
AANSLAG EN INKOHIERING

13. - Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag
-Vestiging van een nieuwe aanslag- Overeenkomstig artikel 299bis, § 3, W.I.B.
ingekohierde geldboete.

---.:-~--~---~

r--'"-

-

170-

De nieuwe aanslag, die overeenkomstig art. 260 W.I.B. door de administratie kan
worden gevestigd ten name van dezelfde belastingschuldige op grond van dezelfde
belastingelementen of op een gedeelte ervan, wanneer een aanslag nietig werd
verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met
uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, is eveneens van toepassing op
overeenkomstig art. 299bis, § 3, W.I.B. ten name van de betrokkene ingekohierde
geldboeten. (Artt. 260 en 299bis, § 3, W.I.B. : thans 355 en 402 W.I.B. 1992.)
1984
22 november 2001
BEWIJSVOERING

Algemeen
14. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Algemeen - Personenbelasting Onderzoeksdaden - Aanvraag tot inzage en inzage van het gerechtsdossier.
De aanvraag tot inzage en de inzage zelf van een gerechtsdossier zijn geen
onderzoeksdaden in de zin van art. 240 W.I.B., daar die inzage het mogelijk maakt
over de noodzaak van een nieuw onderzoek te beslissen en dat verzoek tot inzage niet
hoeft te worden afgestemd op een welbepaalde belastingplichtige : het doet niet ter
zake dat het bestuur, op het ogenblik dat het kennis neemt van het dossier, redenen
kan hebben om te denken dat er in het dossier gegevens zijn die dienstig kunnen zijn
voor dergelijk onderzoek. (Artt. 235, § 1, en 240, derde lid, W.I.B. thans artt. 327 en
333 W.I.B. 1992.)
1575
28 september 2001
Geschriften
15. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Geschriften - Akten en stukken in
het bezit van bestuursdiensten van de Staat - Aanzoek tot inzage - Bevoegde
ambtenaar.
Elke ambtenaar van de belastingen, die handelt met het oog op de zetting of de
invordering van de belastingen en niet met het oog op andere doeleinden, is bevoegd
om een aanzoek te doen tot de bestuursdiensten van de Staat om hem alle in hun
bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun
bezit zijnde akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden inzage te
nemen en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de
bedoelde ambtenaar voor de zetting of de invordering van de door de Staat geheven
belastingen nodig acht. (Artt. 235, § 1, eerste lid, 242 en 243 W.I.B.; thans artt. 327,
§ 1, eerste lid, 335 en 336 W.I.B. 1992.)
1982
22 november 2001
Vermoedens
16. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Onderzoek van de
aangifte - Aanwijzingen inzake belastingontduiking - Aanvullende termijn van
twee jaar - Inzage van het strafdossier - Voorafgaande kennisgeving aan de
belastingplichtige.
Het verkrijgen van inlichtingen door de administratie ingevolge de inzage van het
strafdossier is geen onderzoeking in de zin van art. 240 W.I.B., zodat geen voorafgaandelijke
kennisgeving aan de belastingplichtige vereist is van aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan. (Art. 240 W.I.B. 1964, thans art. 333
W.I.B. 1992.)
434
16 maart 2001
17. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering- Vermoedens- Feitelijke vermoedens
- Fe it - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter - Hof van Cassatie Toetsing.
De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten
waarop hij steunt; de gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens
worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet vereist dat die
vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen; het is voldoende dat ze eruit kunnen
volgen. (Artt. 1349 en 1353 B.W.; art. 340 W.I.B. [1992].)
22 maart 2001
466
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171 Tekenen of indicien van gegoedheid
18. - Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indicien van gegoedheid
- Bewijslast - Tegenbewijs - In aanmerking komende inkomsten - Niet aangegeven inkomsten.
Wanneer de administratie de belastbare grondslag, overeenkomstig art. 247 W.I.B.
1964, heeft vastgesteld volgens tekenen en indicien waaruit een hogere graad van
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, moet de belastingplichtige, aan
de hand van positieve en controleerbare gegevens, aantonen dat die gegoedheid
voortkomt uit andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de belastbare zijn
verkregen; met het begrip "andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de
inkomstenbelastingen", worden aldus niet de inkomsten bedoeld die niet werden
aangegeven hoewel ze het hadden moeten zijn. (Art. 247 W.I.B. 1964.)
16 februari 2001
315
SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN

19. - Aanslagprocedure- Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen - Straffen - Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken - Veroordeling Aan te wijzen wetsbepalingen.
Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken inzake inkomstenbelastingen is o.m. de vermelding vereist van de bepalingen van het W.I.B. of van de ter uitvoering ervan genom en besluiten, die de dader
heeft overtreden of heeft willen overtreden. tArt. 195 Sv.; artt. 449 en 450 W.I.B.
1992.)
14 februari 2001
280
20. - Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen - Beroepsverbod - Belastingadviseur - Toepassing.
Ret bij artikel 455, § 1, 1o, W.I.B. 1992 bepaalde beroepsverbod wordt uitgesproken
ten laste van de fysieke persoon die het beroep van belastingadviseur uitoefent ofwel
voor eigen rekening, ofwel als hoofd, lid of bediende van enigerlei vennootschap,
vereniging, groepering of onderneming. (Art. 445, § 1, 1o, W.I.B. 1992.)
681
24 april 2001
21. - Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen- Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken- Moreel bestanddeel- Begrip.
Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken inzake inkomstenbelastingen is vereist dat de dader met bedrieglijk opzet of
met het oogmerk om te schaden de bepalingen van het toepasselijke Wetboek of van
de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt. (Artt. 449 en 450 W.I.B.)
24 april 2001
683
22. - Aanslagprocedure - Sancties. Verhogingen. Administratieve boeten. Straffen - Belastingverhoging - Bericht - Inhoud.
Telkens wanneer een belastingadministratie aan een belastingplichtige een bericht
zendt waarbij van hem een belastingverhoging wordt gevorderd, moet dat bericht de
feiten vermelden die de overtreding opleveren alsook de verwijzing naar de toegepaste wets- of verordeningsteksten, en moet het de motieven opgeven die gediend
hebben om het bedrag van de belastingverhoging vast te stellen. (Art. 109 wet 4 aug.
1986; art. 444 W.I.B. [1992]; art 334 W.I.B. [1964]).
1649
8 oktober 2001
BEZWAAR

23. - Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn - Kennisgeving van aanslagKennisgeving - Geadresseerde.
Het aanslagbiljet te rekenen vanaf wanneer het bezwaarschrift moet worden
ingediend, moet door het belastingbestuur gericht worden aan de belastingplichtige
of diens gemachtigde. (Art. 371 W.I.B. [1992].)
392
12 maart 2001
24. - Aanslagprocedure - Bezwaar - Termijn waarbinnen het bezwaarschrift
moet worden ingediend - Aanvang.

-
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De termijn waarbinnen het bezwaarschrift op straffe van verval moet worden
ingediend, begint te lopen vanaf de dag na de werkelijke verzending van het
aanslagbiljet als die verzending regelmatig is : die datum is, behoudens bewijs van
het tegendeel, de op het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum. (Art. 371 W.I.B.
1992.)
1180
15 juni 2001
ONTHEFFING

25. Begrip.

Aanslagprocedure -

Ontheffing -

Overbelasting - Dubbele belasting -

Er is sprake van dubbele belasting, wanneer op dezelfde inkomsten meerdere
aanslagen gevestigd zijn, waarvan de ene de andere uitsluit. (Art. 277, § 1, W.I.B.;
thans art. 376, § 1, W.I.B. 1992.)
26januari2001
176
26. - Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelasting- Dubbele be lasting- Te
ontheffen aanslag.
Bij dubbele belasting moet de rechter vaststellen welke aanslag onwettig is
gevestigd, vooraleer ontheffing ervan te verlenen. (Art. 277, § 1, W.I.B.; thans art.
376, § 1, W.I.B. 1992.)
26januari2001
176

VOORZIENING VAN HET HOF VAN BEROEP
27. - 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 een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde vraag voor
het Hofvan Cassatie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag m.b.t. de
schending van de in die bijzondere wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de
wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake inkomstenbelastingen, moet het
Hof van Cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken om uitspraak te doen over
die vraag. (Artt. 278 tot 292 W.I.B. [1964), artt. 377 tot 391 W.I.B. [1992]; art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
105
18 januari 2001
28. - Voorziening voor het hof van beroep - Nieuwe bezwaren - Termijn Grondwet - Overeenstemming - Hof van Cassatie - Verplichting - Prejudicieel
geschil - Arbitragehof
Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid,
en 381 W.I.B. (1992), die op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke de
nieuwe, aan het hofvan beroep onderworpen bezwaren uiterlijk binnen de wettelijke
termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de artt. 10
en 11 van de gecoiirdineerde Grondwet (1994), moet het Hofvan Cassatie in beginsel
daarover een prejudicii:\le vraag stellen aan het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, 3°, en § 2
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
390
6 maart 2001
29. - Voorziening uoor het hof van beroep - Verwijzing na cassatie - Stukken
m.b.t. het geschil- Neerlegging ter griffie- Nieuw stuk.
Art. 292 W.I.B. (1964) verbiedt de administratie niet een nieuw stuk in te dienen
bij het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen en dat, na cassatie, kennis
neemt van de zaak. (Art. 292 W.I.B. [1964]; art. 391 W.I.B. [1992].)
879
14 mei 2001
30. - Voorziening voor het hof van beroep - Verstek - Arrest op tegenspraak Kennisgeving van rechtsdag - Vormvereisten.
Indien een van de partijen verstek laat gaan, vermag het hofvan beroep uitspraak
te doen bij een arrest dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen wanneer de
kennisgeving van rechtsdag werd gedaan aan de in het beroep opgegeven woonplaats
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en gericht werd aan een persoon waarvan de naam op de aangetekende zending
overeenkomt met de schrijfwijze ervan in de fiscale voorziening voor het hof van
beroep. (Art. 385 W.I.B. 1992.)
1125
8 juni 2001
31. - Voorziening voor het hof van beroep - WI.B. (1992) - Opheffing van de
voorziening- Hofvan beroep niet bevoegd- Ontvankelijkheid van de voorziening.Verwijzing naar de bevoegde rechte1:
De rechter die van de zaak heeft kennisgenomen moet uitspraak doen over zijn
bevoegdheid en de zaak verwijzen naar de bevoegde rechter die hij aanwijst. (Axt.
660, eerste lid, Ger.W.)
2041
30 november 2001

VOORZIENING IN CASSATIE
32. - 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 een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde vraag voor
het Hofvan Cassatie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag m.b.t. de
schending van de in die bijzondere wet vermelde gTondwettelijke bepalingen door de
wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake inkomstenbelastingen, moet het
Hofvan Cassatie, in de regel, het Arbitragehofverzoeken om uitspraak te doen over
die vraag. (Artt. 278 tot 292 W.I.B. [1964], artt. 377 tot 391 W.I.B. [1992]; art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
105
18 januari 2001
33. - Voorziening in cassatie - Openbaar ministerie - Grand van nietontvankelijhheid - Kennisgeving.
Art. 1097 Ger.W., gewijzigd bij de wet van 14 november 2000, is van toepassing op
belastingzaken. (Art. 1097 Ger.W.)
29 januari 2001
180
34. - Voorziening in cassatie - Nieuw middel - Middel gegrond op verdragsbepalingen die open bare orde rahen - Feitelijke gegevens niet blijkend uit de bestreden
beslissing of uit stuhken, waarop het Hof vermag acht te slaan - Ontvanhelijhheid.
Niet ontvankelijk, ook al is het gegrond op verdragsbepalingen die de openbare
orde raken, is het middel dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover die
niet op eigen initiatief heeft beslist wanneer de feitelijke gegevens, die voor de
beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing noch uit
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
18 mei 2001
944
35. - Voorziening in cassatie -lngesteld voor het van kracht zijn van de nieuwe
fiscale procedure - Eruit voortvloeiende ongelijke behandeling - Prejudiciele vraag
aan het Arbitraghof.
Wanneer uit het middel zelfblijkt dat de ongelijke behandeling waarover geklaagd
wordt, volgens de betrokkene zelf, uitsluitend voortvloeit uit het feit dat hij een
fiscale voorziening heeft ingesteld op een ogenblik dat de nieuwe fiscale procedure en
de dubbele aanleg die hiermede gepaard ging nog niet van kracht was, wordt aldus
geen onderscheid bekritiseerd dat door die wet zou zijn ontstaan, maar wel de
gevolgen die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit elke toepassing van het fiscaal
procesrecht in de tijd : de opgeworpen vraag valt dan ook niet onder de toepassing
van art. 26 van de wet op het Arbitragehof en dient derhalve niet prejudicieel te
worden gesteld. (Art. 26 Wet op het Arbitragehof.)
1575
28 september 2001
36. - Voorziening in cassatie - Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992Werking in de tijd- Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid- Grondwet
- Gelijkheid van de Belgen voor de wet- Niet-discriminatie in het genot van de aan
de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming.
De artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart
1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, in hun uitlegging dat,

-174zelfs na 6 april 1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak doen op
beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de hoven van beroep
zijn ingesteld, zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, brengen de rechtszekerheid niet in het
gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet 1994
niet. (Artt. 10 en 11 gecoord. Gw. [1994]; art. 97, negende lid, wet 15 maart 1999; art.
11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
22 oktober 2001
1736
37. - Voorziening in cassatie- Vorm- Memorie van wederantwoord- Geen
grand van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening - Ontvankelijkheid.
Buiten het geval dat de verweerder in cassatie een grand van niet-ontvankelijkheid
tegen de voorziening heeft opgeworpen, biedt geen wetsbepaling eiser tot cassatie
van een arrest van het hof van: beroep dat in belastingzaken is gewezen, de
mogelijkheid om te antwoorden op een door die verweerder neergelegde memorie van
antwoord. (Art. 389, eerste lid, W.I.B. [1992]).
1959
19 november 2001

INTERNATIONALE VEDRAGEN
38. - Internationale verdragen - Frans-Belgische overeenkomst van 10 maart
1964 - Personenbelasting - Belasting der niet-verblijfhouders - Toetsing door de
rechter - Omvang.
Krachtens art. 21.2 Overeenkomst 10 maart 1964 tussen Belgie en Frankrijk tot
voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve
en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen is de appelrechter verplicht zich
ervan te vergewissen of er een offici eel afschrift is overgelegd van de bescheiden op
grond waarvan de vervolging is ingesteld en na te gaan of, zoals eiser aanvoerde, de
buitenlandse bescheiden geen uitwerking meer hebben omdat ze volgens de voorschriften van de verzoekende Staat verjaard zijn en of ze hun executoir karakter niet
verloren hebben. (Art. 21, 1 en 2, Frans-Belgische Overeenkomst 10 maart 1964.)
122
18 januari 2001
39. - Internationale verdragen- Dubbelbelastingverdrag tussen Belgie en Nederland - Pensioen voor diensten bewezen aan de Staat - Heffingsbevoegdheid.
Krachtens art. 19, § 1, eerste lid, van de Overeenkomst van 19 oktober 1970
gesloten tussen Belgie en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, mogen
beloningen, daaronder begrepen pensioenen door een van de staten of een staatkundig onderdeel daarvan betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van bewezen
diensten aan die Staat of een onderdeel daarvan, in die staat worden belast : in die
hypothese sluit de heffingsbevoegdheid van de bronstaat de heffingsbevoegdheid van
de verblijfplaats uit, ongeacht of in de bronstaat effectief een belasting wordt
geheven. (Art. 19 Dubbelbelastingverdrag Belgie/Nederland.)
26 april 2001
731

ALLERLEI
40. - Allerlei - Misdrijven- Niet aangegeven fiscale misdrijven - Vervolgingen
- Voorafgaand advies van de bevoegde gewestelijke directeur - Verplichting.
De procureur des Konings die v66r 1 maart 1993 vervolgingen wou instellen
wegens misdrijveninzake directe belastingen_die hemniet ter kennis waren_gebracht
door een klacht of een aangifte van de daartoe behoorlijk gemachtigde ambtenaren
van de belastingbesturen van de minister van Financien, kon dit aileen doen als hij
voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur van de directe
belastingen had ingewonnen; die voorwaarde belette de procureur des Konings niet
om, in het stadium van het vooronderzoek, bij dat bestuur gegevens op te vragen die
in die belastingdossiers opgenomen waren. (Artt. 244 en 350, §§ 2 en 3, W.I.B. 1964;
art. 461, W.I.B. 1992, zoals het v66r 1 maart 1993 van toepassing was.)
14 februari 2001
280

41. - Allerlei - Misdrijven - Niet aangegeven fiscale misdrijven zoek - Grenzen.

Vooronder-

-
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De procureur des Konings die v66r 1 maart 1993 vervolgingen wou instellen
wegens misdrijven inzake directe belastingen die hem niet ter kennis waren gebracht
door een klacht of een aangifte van de daartoe behoorlijk gemacbtigde ambtenaren
van de belastingbesturen van de minister van Financien, kon dit aileen doen als bij
voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur van de directe
belastingen had ingewonnen; die voorwaarde belette de procurenr des Konings niet
om, in bet stadium van bet vooronderzoek, bij dat bestuur gegevens op te vragen die
in die belastingdossiers opgenomen waren. (Artt. 244 en 350, §§ 2 en 3, W.I.B. 1964;
art. 461, W.I.B. 1992, zoals het v66r 1 maart 1993 van toepassing was.)
280
14 februari 2001
42. - Allerlei- Valsheid en gebruik van valse stuhken- Bestanddelen- Moreel
bestanddeel - Bijzonder opzet - Begrip.
Het bijzonder opzet dat voor belastingmisdrijven vereist is, bestaat niet alleen in
bet opzet de belasting te ontduiken of een derde eraan te laten ontsnappen, maar oak
in bet opzet de rechten of de belangen van een derde te schaden. (Artt. 339 en 340
W.I.B. 1964; artt. 449 en 450 W.I.B. 1992.)
280
14 februari 2001

INTERESTEN
MORATOIREINTERESTEN
COMPENSATOIRE INTERESTEN
ALLERLEI

MORATOIRE INTERESTEN
1. - Moratoire interesten- Burgerlijke zaken- Interest op vervallen interest van
kapitalen - Voorwaarden - Gerechtelijke aanmaning - Conclusie - Vermelding.
De wet vereist niet dat bet bedrag van de vervallen interest van kapitalen in de
conclusie wordt vermeld, wanneer de neerlegging ervan aangemerkt kan worden als
een handeling die gelijkstaat met een gerechtelijke aanmaning die is gedaan om die
vervallen interest te kunnen doen opbrengen. (Art. 1154 B.W.)
733
26 april 2001
2. - Moratoire interesten- Leidingen- Wijzigingen---' Kosten- VerplichtingWet 17 jan. 1938- Verbintenis- Aard- Gevolg.
De verplichting om kosten van wijzigingen aan leidingen te betalen, is een
verbintenis die bestaat uit de betaling van een geldsom, die in geval van vertraging,
aanleiding geeft tot wettelijke interest; de moratoire interest is verschuldigd vanaf de
aanmaning tot betaling. (Art. 1153 B.W. en enig artikel wet 17 jan. 1938.)
1881
8 november 2001
3. - Moratoire interesten - Voorwaarden - Inkomstenbelastingen - Roerende
voorheffing - Terugbetaling.
De roerende voorbeffing die wegens niet-betaling binnen de gestelde termijn is
ingekohierd, maar die bet bestuur dient terug te betalen ten gevolge van een fout die
het heeft begaan, is een belasting in de zin van artikel 308, eerste lid, W.I.B. (1964);
de terugbetalingvan die voorheffing leidt tot bet 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]).
2046
3 december 2001

COMPENSATOIRE INTERESTEN
4. - Compensatoire interesten - Scheepseigenaar - Afstand van scheepsvermogen - Limitatiefonds - Vervangende bankgarantie - Doorlopende interestEinddatum.
Wanneer de eigenaar van bet schip, in plaats van aan de vereffenaar van bet
afgestane scheepsvermogen de waarde te overhandigen tot dewelke hij zijn aansprakelijkbeid wenst te beperken, vermeerderd met de wettelijke interest sedert de dag

-176van het voorval tot de dag van starting in handen van de vereffenaar, bij de bank,
overeenkomstig art. 53, § V, Zeewet(oud), een zekerheid verstrekt heeft, loop de
interest door tot op de dag van de starting van het bedrag in handen van de
vereffenaar. (Art. 53, §§ II en V, Zeewet, zoals van kracht v66r de wijziging bij wet van
11 april 1989.)
30 maart 2001
547
5. - Compensatoire interesten - Rentevoet - Vasts telling - Aanpassing van de
vergoeding - Gevolg.
De rechter verantwoordt zijn beslissing naar recht om een lagere rentevoet dan de
wettelijke rentevoet toe te passen op de door hem toegekende en aangepaste
schadevergoedingen, wanneer hij beslist dat de compensatoire interest tegen de
wettelijke rentevoet, in de huidige stand van zaken, e{m gedeelte interest bevat die
het gemiddelde rendement van het geplaatste kapitaal overstijgt en aldus de
munterosie en de vermindering van de koopkracht vergoedt. (Art. 1382 en 1383 B.W.l
910
16 mei 2001
6. - Compensatoire interesten - Ogenblih van het vonnis - Vaststaande schade
die in !war geheel han worden geraamd - Forfaitaire schadevergoeding - Hoofdbedrag - Uitgestelde betaling - Bijlwmende 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 vergoeding te berekenen op het
ogenblik waarop de schade reeds vaststaand was en in haar geheel kon worden
geraamd en bijgevolg tot vergoeding aanleiding kon geven, alsook compensatoire
interest toe te kennen om de bijkomende schade te vergoeden die veroorzaakt werd
door de uitgestelde betaling van het hoofdbedrag; die schadevergoeding, die aldus is
samengesteld uit een hoofdbedrag en compensatoire interest, vergoedt de schade op
het ogenblik van het vonnis volledig. (Artt. 1382 to 1383 B.W.)
21 december 2001
2283
7. - Compensatoire interesten- Morele schade- Overlijde11 van een echtgenote
- Vaststaande schade die in haar geheel han worden geraamd - Dag van het
overlijden - Fmfaitaire schadevergoeding.
De omstandigheid dat de morele schade ten gevolge van bet overlijden van een
echtgenote zich niet aileen op het ogenblik van het overlijden maar geleidelijk aan
voordoet, verhindert niet dat deze schade in haar geheel forfaitair kan worden
geraamd met ingang van de dag van het overlijden en vergoed kan worden, mits die
schade vaststaand is; de rechter kan bijgevolg de schadeverwekker veroordelen om,
met ingang van de dag van het overlijden, compensatoire interest op de forfaitaire
schadevergoeding te betalen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 december 2001
2283

ALLERLEI
8. - Allerlei - Eisbaarheid - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere
regels - Vergoeding- Arbeidsongeschihtheid -Rente - Eisbaarheid - Betwisting
in rechte.
De interest op de rente, bedoeld in artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector is eisbaar vanaf
de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de rente eisbaar
wordt; in geval van betwisting voor de rechter is de rente niet eisbaar zolang de
rechter de vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar
geworden beslissing. (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18juni2001
1204

INTERNATIONALE VERDRAGEN
I. - Verdragen - Gevolg -Interne rechtsorde - Instemming.
Ook al is een verdrag ten aanzien van Belgie van kracht in de internationale
rechtsorde, toch heeft het bij ontstentenis van instemming van de Kamers en/of, in

-r

-~~-~---

~-~-~-~---.

,.--

-177voorkomend geval, van de bevoegde Gewest- of Gemeenschapsraden, geen verbindende kracht in de interne rechtsorde; de rechtbanken mogen het niet toepassen.
(Art. 167 Gw.[1994].)
12 maart 2001
395
2. - Internationale overeenkomsten - Algemene rechtsbeginselen - Internationaal publiekrecht - Immuniteit - Immuniteit van rechtsmacht - Internationale
organisaties.
Er bestaat geen algemeen beginsel van het internationaal publiek recht dat de
immuniteit van rechtsmacht vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien
van de Staten die hen hebben opgericht of erkend. (Art. 38, 1, c, Statuut van het
Internationaal Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945; wet 14
dec. 1945.)
12 maart 2001
395
3. - Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikelen 54
en 56 - Beginsel "non bis in idem" - Zelfde feiten - Toepassing.
Voor de toepassing van de artt. 54 en 56 Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering
van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, dient het Belgisch strafgerecht
alleen rekening te houden met een beslissing tot veroordeling van een beklaagde die
is uitgesproken door een vreemd gerecht dat behoort tot een Overeenkomsts~uitende
Staat, in zoverre de bij dat Belgisch gerecht aanhangig gemaakte feiten, volgens zijn
onaantastbare beoordeling, dezelfde zijn als die welke in het buitenland zijn berecht.
(Artt. 54 en 56 Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen.)
28 maart 2001
512
4. - Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de
confiscatie van opbrengsten van misdrijven - Artikel 5 - Rechtstreekse werking Toepassing.
De verplichting van artikel 5 van de Overeenkomst van 8 november 1990 inzake
het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten
van misdrijven, dat het aan de overeenkomstsluitende Staten overlaat te bepalen
welke maatregelen van wetgevende of andere aard noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de personen die worden getroffen door maatregelen tot opsporing en
voorlopige maatregelen of door maatregelen tot confiscatie, beschikken over doeltreffende rechtsmiddelen om hun rechten te beschermen, heeft geen rechtstreekse
werking in het interne recht, zodat de erin bedoelde personen hieruit geen rechtsmiddel kunnen ontlenen.
15 mei 2001
895
5. - Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken Internationale ambtelijke opdracht- Onderzoek van de ontvankelijkheid- Bevoegdheid van de aangezochte Staat - Toepasselijke wet.
De regel dat de rechter in het kader van de bewijsvoering de regelmatigheid van de
in het buitenland uitgevoerde onderzoeksdaden overeenkomstig de procedureregels
van de aangezochte Staat moet onderzoeken, is niet toepasselijk op het onderzoek,
door de aangezochte Staat, van de ontvankelijkheid van een verzoek tot rechtshulp,
aangezien uitsluitend die Staat, krachtens zijn staatssoevereiniteit en overeenkomstig artikel 3.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken, beslist of aan de eventuele voorwaarde van strafbaarstelling, bepaald
met toepassing van artikel 5.1 van het Verdrag, volgens zijn nationale recht is
voldaan en of de ambtelijke opdracht op zijn grondgebied mag worden uitgevoerd; de
Belgische rechter gaat alleen na of die toelating op regelmatige wijze is verleend
zonder op zijn beurt die toelating aan het recht van de aangezochte Staat, inzonderheid inzake wettelijke strafbaarstelling, te kunnen toetsen. (Artt. 3.1 en 5.1 Europees
Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
5 juni 2001
1086
6. - Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken Internationale ambtelijke opdracht - Toelating tot uitvoering verleend door de
aangezochte Staat - Bevoegdheid van de Belgische rechter - Grenzen.
De regel dat de rechter in het kader van de bewijsvoering de regelmatigheid van de
in het buitenland uitgevoerde onderzoeksdaden overeenkomstig de procedureregels
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van de aangezochte Staat moet onderzoeken, is niet toepasselijk op het onderzoek,
door de aangezochte Staat, van de ontvankelijkheid van een verzoek tot rechtshulp,
aangezien uitsluitend die Staat, krachtens zijn staatssoevereiniteit en overeenkomstig artikel 3.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken, beslist of aan de eventuele voorwaarde van strafbaarstelling, bepaald
met toepassing van artikel 5.1 van het Verdrag, volgens zijn nationale recht is
voldaan en of de ambtelijke opdracht op zijn grondgebied mag worden uitgevoerd; de
Belgische rechter gaat aileen na of die toelating op regelmatige wijze is verleend zonder op zijn beurt die toelating aan het recht van de
aangezochte Staat, inzonderheid inzake wettelijke strafbaarstelling, te kunnen
toetsen. (Artt. 3.1 en 5.1 Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
5 juni 2001
1086
7. - Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken Internationale ambtelijke opdracht - Voorbehoud vanwege de aangezochte StaatVoorwaarde van dubbele strafbaarstelling - Draagwijdte.
De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de
aangezochte Staat op grand van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de overdracht van de
bewijselementen formuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het Verdrag
vervatte voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze strafbaarheid in de verzoekende Staat en in de aangezochte Staat dezelfde moet zijn; wanneer
de Belgische rechter onder meer de aard van de telastleggingen, die als voorwaarde
tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de
strafbaarheid volgens het recht van de aangezochte Staat. (Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1
Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken.)
5 juni 2001
1086
8. - Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzahen Internationale ambtelijke opdracht- Voorbehoud vanwege de aangezochte Staat Onderzoek van de naleving van de voorwaarden van het voorbehoud - Bevoegdheid
van de Belgische rechter - Toepasselijke wet.
De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de
aangezochte Staat op grand van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de overdracht van de
bewijselementen formuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het Verdrag
vervatte voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze strafbaarheid in de verzoekende Staat en in de aangezochte Staat dezelfde moet zijn; wanneer
de Belgische rechter onder meer de aard van de telastleggingen, die als voorwaarde
tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de
strafbaarheid volgens het recht van de aangezochte Staat. (Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1
Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken.)
5 juni 2001
1086
9. - Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken Internationale ambtelijke opdracht- Voorbehoud vanwege de aangezochte StaatOnderzoek van de naleving van de voorwaarden van het voorbehoud - Bevoegdheid
van de Belgische rechter - Grenzen.
De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de
aangezochte Staat op grand van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de overdracht van de
bewijselementen formuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het Verdrag
vervatte voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze strafbaarheid in de verzoekende Staat en in de aangezochte Staat dezelfde moet zijn; wanneer
de Belgische rechter onder meer de aard van de telastleggingen, die als voorwaarde
tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de
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strafbaarheid volgens het recht van de aangezochte Staat. (Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1
Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken.)
5 juni 2001
1086
10. - Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer - lmmuniteit Handeling verricht bij de uitoefening van de consulaire taak - Aanvoering van
feitelijke gegevens - Bewijslast - Toepassing.
Wanneer tegen een begunstigde van consulaire immuniteit een strafrechtelijke
procedure wordt ingesteld, staat het hem, en niet het openbaar ministerie, feitelijke
gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat de handelingen, waarvoor hij wordt
vervolgd, verricht werden bij de uitoefening van zijn consulaire taak; het komt de
strafrechter dan toe dit verweer te beoordelen, met toepassing van de beginselen en
regels van de bewijslast in strafzaken, waarbij het openbaar ministerie de onjuistheid van de aanvoering moet aantonen, tenzij deze elke geloofwaardigheid mist. (Art.
5, 43, tweede lid, en 63 Verdrag van 24 april 1963 inzake consulair verkeer.)
30 oktober 2001
1811
11. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel14Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling Zuivering van nietigheden - Gevolgen van de nietigheidsbeslissingen ten opzichte
van de bij deze procedure niet betrokken personen - Voorwaarde.
De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. verbieden niet dat, krachtens een regeling
van intern recht, een partij die geen deel genomen heeft aan een procedure met
betrekking tot de zuivering van nietigheden, daarover geen betwisting meer kan
voeren, mits de nietigverklaarde stukken niet tegen haar worden aangewend. (Art. 6
E.V.R.M.; 14 I.V.B.P.R.)
11 december 2001
2153
12. - Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa
- Artikel 6 - Sloping van een oude constructie - Vervanging door een nieuwbouw
- Gebrek aan voorafgaandelijke vergunning - Toepassing.
De verplichtingen van artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van het
bouwkundig erfgoed van Eur'opa hebben geen rechtstreese werking in het interne
recht. (Art. 6 Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van
Europa opgemaakt te Granada op 3 oktober 1985.)
2220
18 december 2001
13. - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter- OnderzoeksmaatregelHof van Cassatie - Toezicht.
De feitenrechter evalueert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid
en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel, onverminderd het
toezicht uit te oefenen door het Hof wanneer dit krachtens internationale verdragen
opgelegd wordt.
20 december 2001
2252
14. - Wet - Verdrag - Toetsing - Motiveringsplicht - Verband.
De grief dat de rechter de verenigbaarheid van een interne norm met een
verdragrechtelijke norm niet heeft geverifieerd houdt geen verband met de grondwettelijke motiveringsplicht. (Art. 149 G.W.)
2257
20 december 2001

J
JACHT
1. - Jachtmisdrijf- Afgifte van het wapen - Verplichting - Aard.
De verplichting voor de schuldige om het wapen waarvan hij zich heeft bediend
onmiddellijk af te geven aan de agent die proces-verbaal opmaakt, is een gevolg van
het jachtmisdrijf. (Art. 20 Jachtwet, als gewijzigd bij Deer. W. Gew.)
1390
5 september 2001

-
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2. -

Jachtmisdrijf- Geen afgifte van het wapen - Misdrijf- Gevolg.
Het feit dat de sehuldige het wapen waarvan hij zieh heeft bediend niet onmiddellijk afgeeft aan de agent die proees-verbaal opmaakt, is geen bijzonder en afzonderlijk misdrijf, maar een bijkomende en ermee onlosmakelijk verbonden omstandigheid.
(Art. 20 Jaehtwet, als gewijzigd bij Deer. W. Gerw.)
5 september 2001
1390
3. - Jachtmisdrijf- Vi!rbeurdverklaring van het wapen - Strafwetboek Toepasselijkheid.
De bepalingen van het Sw. betreffende de verbeurdverklaring zijn niet van
toepassing op jaehtmisdrijven. (Art. 42 Sw.)
5 september 2001
1390
4. - Jachtmisdrijf- Vi!rbeurdverklaring van het wapen - Voorwaarden.
De in art. 20 Jaehtwet bedoelde verbeurdverklaring wordt aileen uitgesproken in
geval van afgifte van het wapen aan de agent die proees-verbaal opmaakt; de
geldboete die opgelegd wordt in geval van niet-afgifte van het wapen, is een
bijkomende straf die de verbeurdverklaring vervangt. (Art. 20 Jaehtwet, als gewijzigd bij Deer. W. Gew.)
5 september 2001
1390
5. - Jachtmisdrijf- Geen afgifte van het wapen - Geldboete - Aard.
De in art. 20 Jaehtwet bedoelde verbeurdverklaring wordt aileen uitgesproken in
geval van afgifte van het wapen aan de agent die proees-verbaal opmaakt; de
geldboete die opgelegd wordt in geval van niet-afgifte van het wapen, is een
bijkomende straf die de verbeurdverklaring vervangt. (Art. 20 Jaehtwet, als gewijzigd bij Deer. W. Gew.)
5 september 2001
1390

JEUGDBESCHERMING
1. - Hoger beroep tegen vonnis jeugdrechtbank - Hof van beroep - Kamer met
een raadsheer - Gelijkheidsbeginsel.
Artikel109bis, § 1, 1°, Ger.W. dat bepaalt dat het hager beroep tegen vonnissen van
de reehter in de jeugdreehtbank aan een kamer met een raadsheer wordt toegewezen
sehendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet. (Art. 109bis, § 1, 1°, Ger.W.)
29 mei 2001
1023
2. - Gerechtelijkejeugdbescherming- Onderzoekingen- Wenselijkheid- Beoordeling.
In de regel oordelen de jeugdreehtbank en, in hager beroep, de jeugdkamer in feite
ofhet opportuun is aile nuttige onderzoeken te doen verriehten om de persoonlijkheid
van de minderjarige en het milieu waarin hij wordt grootgebraeht te kennen en om
uit te maken wat zijn belang is en welke middelen voor zijn opvoeding ofbehandeling
gesehikt zijn. (Art. 50, § 1, Jeugdbesehermingswet.)
13 juni 2001
1165
3. - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten- Geen voorafgaand onderzoek
- Eerlijk proces - Begrip.
Alleen uit het feit dat de minderjarige, die gedaagd werd om voor de jeugdrechtbank te versehijnen met toepassing van art. 36, 4°, Jeugdbesehermingswet,
bereeht kan worden zonder onderzoek naar zijn persoonlijkheid en zijn milieu, kan
niet worden afgeleid dat hij geen reeht heeft gehad op een eerlijk proees. (Art. 36, 4°,
en 50, § 1, Jeugdbesehermingswet.)
13 juni 2001
1165
4. - Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten- Geen voorafgaand onderzoek
-Recht van verdediging- Miskenning - Voorwaarde.
Alleen op grand dat geen enkel onderzoek is bevolen naar de persoonlijkheid van
de minderjarige en het milieu waarin hij is grootgebraeht, kan die minderjarige geen
miskenning van zijn reeht van verdediging aanvoeren, aangezien die minderjarige
elk gegeven m.b.t. zijn persoonlijkheid en het milieu waarin hij is grootgebraeht voor
de jeugdreehtbank heeft kunnen aanvoeren.
13 juni 2001
1165
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5. - Jeugdrechtbanh - Maatregelen ten aanzien van minderjarigen - Als
misdrijuen omschreven feiten- Verschillende feiten- Cassatiemiddel m. b. t. bepaalde
feiten - Wettig verantwoorde beschenningsmaatregel - Ontuanhelijhheid van het
middel.
Het cassatiemiddel tegen de beslissing die bepaalde, als misdrijven omschreven
feiten bewezen verklaart, is niet ontvankelijk wanneer de t.a.v. de minderjarige
uitgesproken beschermingsmaatregel naar recht is verantwoord door andere, als
misdrijven omschreven en bewezen verklaarde feiten. (Artt. 36, 4°, 37 en 62
Jeugdbeschermingswet; artt. 411 en 414 Sv.)
13 juni 2001
1165

K
KOOP
1. - Verkoper-fabrihant - Verplichtingen - Vrijwaring - Verhochte zaah Vervaardiging - Gebrek - Verborgen gebrek - Opsporing - Onmogelijkheid Geuolg.
Een verkoper-fabrikant is verplicht de zaak zonder gebrek te leveren en moet
daartoe alle nuttige maatregelen nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen,
zodat hij, indien het bestaan van een gebrek wordt aangetoond, de door de koper
geleden schade moet vergoeden, tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk kon
worden opgespoord; hij moet die verplichting nakomen niet aileen na maar ook
tijdens de vervaardiging van de zaak; hij moet bijgevolg onder meer ten allen tijde
erop toezien dat een zaak vervaardigd wordt met inachtneming van aile normen die
een fabrikant behoort na te leven om het ontstaan van gebreken te voorkomen en
dient op grand van zijn kennis en kundigheid zich rekenschap te geven van de
gebreken en tekortkomingen waarmee een zaak behept kan zijn indien de zaak
vervaardigd wordt zonder inachtneming van die normen; de loutere omstandigheid
dat, na vervaardiging van de zaak of van een onderdeel ervan, het gebrek niet
opgespoord kan worden of aileen opgespoord kan worden door een destructieve
onderzoeksmethode sluit niet uit dat de fabrikant geacht kan worden het gebrek te
kennen. (Art.1645 B.W.)
1721
18 oktober 2001
2. - Ongeoorloofde prijs - Programma-overeenkomst - Afwijkende individuele
contracten - Miskenning zonder inuloed op de maximum verlwopprijs - Geuolgen.
Overeenkomsten gesloten tussen een onderneming die inzake prijszetting gebonden is door een programma-overeenkomst in de zin van artikel1, § 3, van de wet van
22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, en de
kleinhandelaars zijn niet noodzakelijk volstrekt nietig wanneer zij aan die kleinhandelaars een geringere winstmarge toekennen dan die welke was bepaald in de
programma-overeenkomst voor zover bedoelde miskenning zonder invloed blijft op de
maximum verkoopprijzen van de producten. (Art. 1, § 3, wet 22 jan. 1945.)
2088
6 december 2001
3. - Verborgen gebreh van de verkochte zaak - Begrip.
Gebreken van de verkochte zaak zijn verborgen in de zin van artikel 1641 van het
Burgerlijk Wetboek als ze aileen zichtbaar worden na de levering en bij de bewerking
door de koper van de goederen. (Artt. 1641 en 1642 B.W.)
6 december 2001
2095
4. - Voor bepaalde tijd verleende verhoopconcessie - Stilzwijgende verlenging Al dan niet schiftelijk arbitragebeding.
Wanneer een distributieovereenkomst, die schriftelijk werd aangegaan en een
arbitragebeding bevat, krachtens art. 3bis Alleenverkoopwet voor onbepaalde duur
vernieuwd is, vermag de rechter niet te beslissen dat op de verlengde samenwerking
het arbitragebeding niet van toepassing is omdat het niet vervat zou zijn in een door
partijen ondertekend geschrift. (Artt. 1677 Ger.W., 3bis Alleenverkoopwet.)
2179
13 december 2001

-
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KOOPHANDEL.KOOPMAN
1. - Handelspraktijken - Gezamenlijk aanbod - Begrip.
Er is geen gezamenlijk aanbod in de zin van art. 54 Handelspraktijkenwet 1991
wanneer een aanbod niet kenbaar is voor de consumenten, doelgroep van het aanbod,
en afhankelijk is van persoonsgebonden toestanden waarover partijen onderhandelen.
30 maart 2001
560

2. - Burgerlijke vennootschap met de vorm van een handelsvennootschap Statuten - Burgerlijk doel - Veinzing - Gevolg.
Wanneer uit de wil van de oprichters van een burgerlijke vennootschap die de vorm
van een handelsvennootschap heeft aangenomen blijkt dat het werkelijke doel van de
venootschap een handelsdoel is en de oprichters slechts door veinzing en om een wet
van openbare orde te omzeilen een burgerlijk doel in de statuten hebben ingeschreven, krijgt de vennootschap de hoedanigheid van koopman en kan zij worden failliet
verklaard. (Artt. 1 Vennootschappenwet, 1832 B.W. en 437 Faill.W., zoals destijds
geldend.)
1634
4 oktober 2001

L
LANDBOUW
1. - LandbouwbedriJf- Verde ling door overname - Waardebepaling.
De verdeling van een landbouwbedrijf door overname doet niet af aan de erfregeling zelf, en sluit niet uit dat met alle eigenschappen van het over te nemen goed,
zoals verkavelingsmogelijkheden, wordt rekening gehouden bij het bepalen van de
waarde ervan. (Art. 4 wet 29 aug. 1998.)
633
6 april 2001
2. - Sector dierlijke productie - Verticale integratie - Wet - Toepassingsgebied
- Voorwaarden.
De wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie is niet van toepassing
wanneer niet een of meer regelingen zijn overeengekomen in verband met aankoop,
verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en
andere goederen en diensten die bij het prodilctieproces gebruikt of verbruikt
worden. (Art.l wet 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van
dierlijke producten.)
7 mei 2001
814
3. - Sector dierlijke productie - Verticale integratie - Overeenkomsten Partijen - Gei"ntegreerde - Contractuele verplichtingen - Productiemiddelen.
Uit het wettelijke vereiste dat er regelingen moeten zijn aanvaard in verband met
de aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en andere goederen en diensten die gebruikt of verbruikt worden in het
productieproces volgt dat bepaalde verplichtingen zijn opgelegd aan de ge!ntegreerde
betreffende de productiemiddelen. (Art. 1 wet 1 april 1976 betreffende de verticale
integratie in de sector van dierlijke producten.)
7 mei 2001
814

LASTER EN EERROOF
1. - Lasterlijke aantijgingen - Persoon met een openbare hoedanigheid Vakbondsafgevaardigde.
De yakbondsafgevaardigde die verkozen wordt om werknemers te vertegenwoordigen is geen persoon met een openbare hoedanigheid en oefent geen functie in
openbare opdracht uit, aangezien hij niet door het openbaar gezag is afgevaardigd om
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handelingen in zijn plaats te stellen en hij geen door het openbaar gezag toevertrouwd ambt in het algemeen belang uitoefent. (Art. 447, eerste lid, Sw.; art. 5 Deer.
20 juli 1831.)
598
4 april 2001
2. - Lasterlijke aantijgingen - Misdrijf gepleegd tegen een vakbondsafgevaardigde - Strafvordering - Verjaring.
De korte verjaring die art. 12 Deer. 20 juli 1831 op de drukpers oplegt wegens de
misdrijven van laster t.a.v. ambtenaren is niet van toepassing op het misdrijf van
laster t.a.v. een vakbondsafgevaardigde. (Artt. 4, 5 en 12 Deer. 20 juli 1831.)
598
4 april 2001
3. - Laster - Begrip.
Laster bestaat erin aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste te
leggen dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare veraehting kan blootstellen,
en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, terwijl de wet dat bewijs toelaat;
laster is o.m. strafbaar wanneer deze gepleegd wordt in tegenwoordigheid van
verseheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een
aantal personen die het reeht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken. (Artt. 433
en 444 Sw.)
2 mei 2001
786
4. - Laster - Rechten van de mens - Verdrag Rechten van de Mens - Vrijheid
van meningsuiting - Grenzen.
De bestraffing van het wanbedrijf van laster overeenkomstig art. 443 Sw. houdt
geen inperking in van het reeht van vrije meningsuiting die onverenigbaar is met art.
10 E.V.R.M. (Art. 10 E.V.R.M.; artt. 443 en 444 Sw.)
2 mei 2001
786

LASTGEVING
1. - Lasthebber - Fout- Vergoeding - Verplichting.
Als een orgaan van een vennootsehap of een lasthebber in de uitvoering van zijn
mandaat bij de besprekingen die tot een overeenkomst hebben geleid een fout begaat
die geen misdrijf uitmaakt, verplieht die fout' niet de bestuurder of de mandataris
maar wel de vennootsehap of de lastgever.
16 februari 2001
303

LEVENSONDERHOUD
1. - Feitelijke scheiding - Persoon en goederen van de echtgenoten en van de
kinderen- Dringende en voorlopige maatregelen- Uitkering tot levensonderhoudToekenning - Voorwaarden.
De appelreehters die beslissen als voorlopige en dringende maatregel een onderhoudsuitkering toe te kennen voor de duur van de feitelijke seheiding die zij regelen,
verantwoorden hun beslissing naar reeht wanneer zij, zonder na te gaan of de
eehtgenoot die de onderhoudsuitkering vordert behoeftig is, zieh ertoe beperken de
onderseheiden toestand van de partijen te vergelijken om het bedrag vast te stellen
·van die uitkering waarvan niet wordt betwist dat zij versehuldigd is.
1098
7 juni 2001
2. - Tussen ouders en kinderen - Behoeftig zijn - Onvrijwillig - Onroerende
schenking - Rente - Tegenprestatie - Gevolg.
Volgens art. 205 B.W. moet het behoeftig zijn van degene die onderhoud vraagt
onvrijwillig zijn, zodat er geen sprake is van de uitvoering van de natuurlijke
verbintenis, als vastgelegd in die bepaling, wanneer de onderhoudspliehtige een
rente betaalt aan een renteheffer als tegenprestatie voor de sehenking van een
onroerend goed door de renteheffer aan de onderhoudspliehtige en de renteheffer voor
die sehenking in haar behoeften kon voorzien. (Art. 205 B.W.)
1687
12 oktober 2001
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LOON
BESCHERMING

BESCHERMING
1. - Bescherming - Overdracht van loon - Verzet - Vrederechter - Grand
waarop de bekrachtiging niet kan worden geweigerd.
Waar het, krachtens art. 31 Loonbeschermingswet, de vrederechter toekomt om,
zonder de grenzen van dit artikel te buiten te gaan, in laatste aanleg aile voor hem
opgeworpen betwistingen te beslechten betreffende de vorm en de grond van de
loonafstand en de hoofdschuld, kan hij de bekrachtiging van de loonoverdracht niet
weigeren op de uitsluitende grond dat de gelijkheid van de schuldeisers daardoor in
het gedrang komt. (Art. 31 Loonbeschermingswet.)
19 januari 2001
124
2. - Bescherming - Loonoverdracht - Eenzijdige verbintenis - Bewijs - Akte
van overdracht - Aantal exemplaren.
Door de overdracht van loon, waarbij een akte dient opgesteld te worden onderscheiden van die welke de hoofdverbintenissen, waarvan zij de uitvoering waarborgt,
bevat, verbindt enkel de overdrager zich ten aanzien van de overnemer, zodat deze
overdracht geen wederkerige overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk bewijs van de
aangegane verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de akte met
handtekening van de overdrager overlegt. (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12
april 1965; art. 1325 B.W.)
27 september 2001
1555
3. - Bescherming - Loonoverdracht - Akte van overdracht - Aantal exemplaren - Nietigheid - Carbonpapier.
Het op straffe van nietigheid gestelde vormvoorschrift, dat de akte van overdracht
van loon opgemaakt moet worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een
onderscheiden belang, betreft niet de bewijsregeling maar beoogt de bescherming
van de overdrager, teneinde deze toe te laten de draagwijdte van zijn verbintenis te
kunnen nagaan, zodat een kopie van de akte van overdracht, waarop de handtekening van de overdrager met carbonpapier is aangebracht, een exemplaar is in de zin
van voormeld vormvoorschrift. (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12 april 1965.)
27 september 2001
1555
4. - Bescherming - Loonoverdracht- Akte van loonoverdracht - Inhoud.
De akte van loonoverdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt
gewaarborgd en ten belope van welk bedrag. (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12
april 1965.)
29 oktober 2001
1802
5. - Bescherming - Loonoverdracht - Gevolg - Voorwaarden - Verplichting
van de ouernemer - Kennisgeving aan de overdrager van zijn voornemen de
overdracht uit te voeren - Inhoud.
Geen bepaling van de Loonbeschermingswet vereist dat de in artikel 28, 1°,
bedoelde kennisgeving het bedrag vermeldt ten belope waarvan de overnemer het
voornemen heeft de overdracht uit te voeren. (Art. 28, 1°, Loonbeschermingswet van
12 april 1965.)
29 oktober 2001
1805

M
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
1. - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Vestiging en verblijf
in het Rijk- Machtiging verleend voor meer dan drie maanden- RechtsgevolgenWerking in de tijd.

-
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De machtiging die aan de vreemdeling in buitengewone omstandigheden kan
worden verleend om langer dan drie maanden in het land te verblijven ressorteert
eerst rechtsgevolgen vanafhet tijdstip waarop zij wordt verleend. (Art. 9, derde lid,
Vreemdelingenwet 15 dec. 1980.)
19 maart 2001
436
2. - Maatschappelijke dienstverlening - Vreemdelingen - Vestiging en verbliJf
in het Rijk - M achtiging verleend voor meer dan drie maanden - Rechtsgevolgen Werking in de tijd - Gevolg.
De machtiging tot verblijf aan de vreemdeling verleend voor een verblijfvan meer
dan· 3 maanden geldt slechts voor de toekomst en heeft niet tot gevolg dat de
voorheen gegeven bevelen het grondgebied te verlaten worden ingetrokken waardoor
met terugwerkende kracht recht op maatschappelijke dienstverlening ontstond. (Art.
9 en 13 Vreemdelingenwet 15 dec. 1980.)
19 maart 2001
439
3. - Maatschappelijk welzijn- Terugvordering- Indeplaatsstelling- Grenzen.
Wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die
hij bezat tijdens de periode waarvoor hem een bestaansminimum werd uitbetaald,
treedt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van rechtswege en tot
beloop van het bedoelde bedrag in de rechten die de begunstigde op die inkomsten
kan doen gelden, tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij de berekening
van het uitbetaalde bestaansminimum in aanmerking hadden moeten worden
genomen indien de betrokkene er op dat ogenblik reeds over zou hebben beschikt.
(Art. 12 wet 7 aug. 1974.)
16 mei 2001
910
4. - Opdrachten - Algemene opdracht - Dienstverlening - Administratieve
beslissing - Beroep - Rechtbanken - Be1·oep v66r de mededeling van de beslissing
- Wettigheid.
Het beroep dat de persoon bij de arbeidsrechtbank instelt tegen een beslissing
inzake individuele dienstverlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het
O.C.M.W. of door een van de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen, kan worden ingesteld zodra de beslissing genomen is en dus v66r de
mededeling ervan. (Art. 71, eerste en derde lid, O.C.M.W.-wet.)
28 mei 2001
1010
5. - Bestaansminimum - Betwisting - Arbeidsrechtbanh - Bevoegdheid Toezicht- Omvang.
Mits eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door
de partijen is bepaald, wordt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn valt met betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het
bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve saneties, aan de controle van de arbeidsrechtbank onderworpen; het komt dan aan de
rechter toe de aangevochten beslissing op haar wettigheid te toetsen, wat hem
toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over het recht
op het bestaansminimum; slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent omtrent een te nemen beslissing, mag de rechter het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen en
mag hij niet in zijn plaats treden. (Art. 580, 8", c, Ger.W.)
1202
18 juni 2001
6. - Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijke dienstverlening Vreemdelingen - Regularisatie - Niet-verwijdering - Grondwet - Overeenstemming - Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer de vraag rijst of art. 57,§ 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat van toepassing
is op vreemdelingen die, krachtens art. 14 wet 22 december 1999 betreffende de
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied kunnen
worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en nondiscriminatie miskent, moet het Hof van Cassatie in beginsel het Arbitragehof
verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 26, § 1, 3", en§ 2 Bijzondere Wet
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Arbitragehof; artt. 10 en 11 gecoiird. Gw., [1994]; art. 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.wet; art. 9, derde lid, Vreemdelingenwet; artt. 2, 14 en 15 wet 22 dec. 1999.)
10 september 2001
1408

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
RECHTERLIJKE MACHT
SCHEIDING DER MACHTEN

UITVOERENDE MACHT
1. - Uitvoerende macht- Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde
van een misdrijf - Burgerlijke-partijstelling - Uitoefening van de burgerlijke
rechtsvordering- Mogelijkheden.
Artikel103, laatste lid, Grondwet en artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 Iaten
de benadeelde toe zich voor het hof van beroep dat door het bevoegde openbaar
ministerie van de strafvordering jegens een minister aangesproken wordt, burgerlijke partij te stellen of, naar daartoe het verlofte hebben gekregen van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, voor het bevoegde hof van beroep zelf een burgerlijke
rechtsvordering aanhangig te maken. (Art. 103 G.W. en art. 6 wet 25 juni 1998.)
38
9 januari 2001

2. - Uitvoerende macht - Vervolging en berechting van ministers - Benadeelde
van een misdrijf- Uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter - Geldigheid.
De instelling van een burgerlijke rechtsvordering jegens een minister door een
benadeelde we gens een door art. 103 Grondwet bedoeld misdrijfkan niet bij wege van
een burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter. (Art. 103 Gw.; art. 6 wet 25
juni 1998.)
40
9 januari 2001
3. - Uitvoerende macht- Koning- Artikel 108 Grondwet- Reglementeringsbevoegdheid - Grenzen.
De in de besluitwet van 22 januari 1945 aan bepaalde ministers verleende
bijzondere machtiging tot reglementering staan eraan niet in de weg dat de Koning
krachtens de macht hem verleend door artikel 108 van de Grondwet bij wijze van
reglementen en besluiten de uitvoeringvan deze besluitwet verzekert, op voorwaarde
dat Hij de draagwijdte ervan niet uitbreidt of beperkt en ze noch aanvult ofwijzigt.
(Art. 108 Grondwet; art. 3 besluitwet van 22 januari 1945.)
1373
4 september 2001
4. - Uitvoerende macht - Koning - Reglementeringsbevoegdheid - Besluitwet
van 22 januari 1945- KB. 11 oktober 1971- Wettelijke grondslag.
Krachtens artikel 3 van de besluitwet van 22 januari 1945 kan de Koning
producten economisch reglementeren, zoals onder meer de opslag en de bevoorrading
van aardolieproducten bij koninklijk besluit van 11 oktober 1971 en, met verwijzing
naar artikel 9 van de besluitwet, de overtreding van deze reglementering strafbaar
stellen. (Artt. 3 en 9 besluitwet 22 januari 1945; K.B. 11 oktober 1971.)
1373
4 september 2001
5. - Uitvoerende macht - Verordenende bevoegdheid van de Koning.
Wanneer een wet voorziet dat de Koning voor haar uitvoering de bijzondere
modaliteiten van het overleg tussen de bevoegde gerechtelijk politionele en administratieve overheden bepaalt, blijkt dat de Koning beschikt, niet over een volstrekte
verordenende bevoegdheid in de zin van artikel 105 Grondwet, maar enkel over een
loutere uitvoerende verordenende bevoegdheid als bedoeld in artikel 108 Grondwet.
(Art. 105 en 108 Gw.). (Art. 105 en 108 Gw.)
1465
18 september 2001
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RECHTERLIJKE MACHT
6. - Rechterlijke Macht - Magistraat van een hof van beroep - Voorrecht van
rechtsmacht - Strafonderzoek - Einde van het onderzoek - Wanbedrijf - Voor
correctionalisering vatbare misdaad- Hofvan Cassatie- Vroegere verwijzing naar
de eerste voorzitter van een hofvan beroep- Zelfde feiten- Geen nieuwe verwijzing
- Rechtstreekse dagvaarding.
Wanneer het Hof van Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 4 79
e.v. Sv. gevolgd wordt en de zaak, op grand van de door het Hof opgesomde feiten die
wanbedrijven of voor correctionalisering vatbare misdaden kunnen opleveren, naar
de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hofvan beroep dan dat waartoe de
betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van
onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van beroep niet verplicht de zaak, na
het aldus over de voormelde feiten verrichte onderzoek, naar het Hofvan Cassatie te
verwijzen, maar is het bevoegd om, op de dagvaarding van de procureur-generaal bij
het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen, zonder nieuwe voorafgaande
verwijzing over die feiten uitspraak te doen. (Artt. 4 79, 481 en 482 Sv.) (Impliciet).
90
17 januari 2001
7. - Rechterlijke macht- Hoven en rechtbanken - Rechtsmacht - Afwijzing Verplichte verwijzing naar uitzonderingsbepaling.
De rechter die kennis neemt van een vordering en zijn rechtsmacht afwijst moet
vaststellen dat deze vordering door een wet aan zijn rechtsmacht is onttrokken. (Art.
556, eerste lid, Ger.W.)
19 maart 2001
447
8. - Rechterlijke macht - Gemeente - Gemeentebelastingen - Grondwet Overeenstemming - Toetsing - Scheiding der machten.
De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10, 11 en 172 Gw. (1994) maakt geen inbreuk op de
bevoegdheden van de gemeente. (Artt. 10, 11, 159 en 172 Gw. [1994]; algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten.)
22 maart 2001
467
9. - Rechterlijke macht - Militair Gerechtshof - Militair lid - Rechter Onpartijdigheid- Onafhankelijkheid- Bewijs.
Tot bewijs van het tegendeel wordt de rechter vermoed onpartijdig en onafhankelijk te zijn; geen redelijke verdenking omtrent zijn persoonlijke onpartijdigheid en
onafhankelijkheid kan afgeleid worden uit de enkele hoedanigheid van Divisiechef
van de Generale Staf, Divisie Personeel, van een lid van de zetel van het Militair
Gerechtshof die niet persoonlijk in de behandeling van de aanvraag van de beklaagde
tot het verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing is tussengekomen. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
24 april 2001
678
10. - Rechterlijke macht- Plaatsvervangend magistraat- MedebeklaagdenMisdaden - Correctionalisering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd door de medebeklaagden- Beslissingen Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Wanneer de procureur-generaal b\i het hofvan beroep de kamervan inbeschuldigingstelling
vordert aan een plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste
gelegde misdaden te correctionaliseren, kan geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen van verzachtende
omstandigheden als deze omtrent de door de medebeklaagden gevraagde bijkomende
onderzoekshandelingen. (Artt. 416, tweede lid, en 479 Sv.)
24 april 2001
714
11. - Rechterlijke macht- Overheid- Handeling- Onthouding- Beoordeling
- Grenzen.
Ret behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de externe en interne
wettigheid van het handelen of niet handelen van de overheid te toetsen en te
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onderzoeken of het strookt met de wet, dan wei op machtoverschrijding of machtsafwending berust; het behoort haar niet de opportuniteit van dit handelen of niet
handelen te beoordelen. (Artt. 33, tweede lid, en 159 Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.)
31 mei 2001
1039
12. - Rechterlijke macht - Reglementair besluit - Raad van State - Afdeling
wetgeving - Advies - Hoogdringendheid - Toetsing van de wettigheid.
Onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid staat het in de regel aan de
ministers de hoogdringendheid te beoordelen op grond waarvan zij aan de Raad van
State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd advies behoeven te vragen over de tekst,
onder meer van ontwerpen van reglementaire besluiten; evenwei hebben de hoven en
rechtbanken de macht en de plicht de wettigheid te toetsen van de besluiten die zij
toepassen. (Art. 159 Gw.; art. 3 Wet Raad van State.)
17 september 2001
1451
13. - Rechterlijke macht- Arbeidsrechtbank - Bestuurlijke beslissing- Werkloosheid - Sanctie - Geschil - Nietigverklaring - Gebrek aan motivering Bevoegdheid - Draagwijdte.
Wanneer de arbeidsrechtbank de administratieve beslissing van de directeur van
het werkloosheidsbureau over een sanctie vernietigt aileen wegens gebrek aan
motivering, ontneemt deze nietigverklaring de rechter 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.)
12 november 2001
1907
14. - Rechterlijke macht - Rechter - Ambtstermijn - Einde - Beroepsverenigingen - Organisatie - Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid.
De bijzondere bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek die verhinderen dat een
rechter na zijn ambtstermijn nog verder zijn ambt zou vervullen gaan niet op voor
personen die, ook al zijn ze magistraat of ere-magistraat, buiten de rechterlijke
macht optreden in het kader van de organisatie van een beroep.
6 december 2001
2103
15. - Rechterlijke macht- Geschil over burgerlijke rechten -Artikel144 Gw.Draagwijdte.
De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen die
gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke door een regel van objectief
recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij wier uitvoering eiser een
eigen belang heeft. (Art. 144 Gw.)
13 december 2001
2184
16. - Rechterlijke macht - Arbeidsrechtbanh - Administratieve beslissing Werkloosheid- Administratieve sane tie- Betwisting- Nietigverklaring- Bevoegdheid - Omvang.
De rechter die beslist dat de administratieve sanctie die de directeur van het
werkloosheidsbureau heeft opgelegd nietig is omdat zij niet formeel, passend en
gedetailleerd is gemotiveerd, mag niet in de plaats treden van de directeur en zelf een
administratieve sanctie aan de werkloze opleggen. (Algemeen rechtsbeginsel van de
scheiding van de machten; art. 154, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 7, § 11,
eerste lid, Besluitwet 28 dec: 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
17 december 2001
2213

SCHEIDING DER MACHTEN
17. - Scheiding der machten - Gemeente- Gemeentebelastingen- Grondwet
- Overeenstemming - Toetsing - Rechterlijke macht.
De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10, 11 en 172 Gw. (1994) maakt geen inbreuk op de
bevoegdheden van de gemeente. (Artt. 10, 11, 159 en 172 Gw. [1994]; algemeen
rechtsbeginsel van de scheiding der machten.)
22 maart 2001
467
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18. - Scheiding der machten - Overheid - Handeling - Onthouding Opportuniteit- Rechterlijke macht - Beoordeling.
Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de externe en interne
wettigheid van het handelen of niet handelen van de overheid te toetsen en te
onderzoeken of het strookt met de wet, dan wel op machtoverschrijding of machtsafwending berust ; het behoort haar niet de opportuniteit van dit handelen of niet
handelen te beoordelen. (Artt. 33, tweede lid, en 159 Gw. (1994); algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.)
31 mei 2001
1039

MACHTSOVERSCHRIJDING
1. .- Rechtbanken - Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschilpunt - Beslissing
waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten valle uitoefent - Nieuwe beslissing van
dezelfde rechter - Zelfde zaak en partijen - Gevolg.
Machtsoverschrijding wordt door een rechter gepleegd wanneer hij uitspraak doet
over een geschilpunt dat bij hem niet langer aanhangig is omdat hij reeds vroeger in
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover definitief uitspraak heeft gedaan.
(Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
19 april 2001
651
2. - Nietigverklaring van handelingen die machtsoverschrijding opleveren Verzoekende partij.
Geen enkele wetsbepaling voorziet in een andere vordering tot nietigverklaring
van de handelingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het openbaar
ministerie, alsmede de tuchtoverheid van de openbare en,ministeriiHe ambtenaren of
van de balie hun bevoegdheid zouden hebben overschreden, dan die waarbij die
handelingen door de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie, op voorschrift van
de Minister van Justitie, aangebracht worden bij dat Hof. (Artt. 610 en 1088, eerste
lid, Ger.W.l
31 mei 2001
1060

MAKELAAR
1. - Vastgoedmakelaars- Schendingen van de regels van de plichtenleer van het
beroep - Regels van plichtenleer vastgelegd door de nationale raad van het Beroepsinstituut - Overtreding van die regels - Andere overtredingen - Bevoegdheid tot
beoordeling van de tuchtoverheden.
Hoewel de opdracht van de nationale raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars erin bestaat de regels van de plichtenleer van het beroep van vastgoedmakelaar vast te stellen en te vragen dat ze naderhand bij koninklijk besluit
verbindend worden verklaard, is de beoordelingsbevoegdheid van de tuchtoverheden
niet beperkt tot louter de overtreding van de aldus eerder door de nationale raad
vastgelegde regels. (Artt. 2, § 1, 5°, en 7, § 1, wet 1 maart 1976.)
30 november 2001
2043

MANDELIGHEID
1. - Gedwongen af/wop - lnbezitneming - Voorwaarden.
Art. 661 B.W. wordt geschonden door de beslissing die niet vaststelt dat de
ingebruikneming van een scheidingsmuur, eigendom van een buur, een bezitsaanmatiging of een feitelijkheid oplevert waartegen de eigenaar van de muur zich
kan verzetten en die van dien aard is dat daaruit de ondubbelzinnige wil blijkt van
de inbezitnemer om de mandeligheid van de scheidingsmuur te verwerven. (Art. 661
B.W.)
28juni2001
1302

-
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MERKEN
BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX-MERKENWEG
WET VAN 1 APRIL 1879

BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX-MERKENWET
Benelux-Overeenhomst. Benelux-Merhenwet - Benelux-Merkenwet, artihel
13, A (oud)- Overeenstemming- Gevaar voor associatie- In aanmerhing te nemen
publiek - Begrip.
Van overeenstemming tussen een merk en een teken is sprake wanneer, mede
gezien de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van
het merk en het teken, elk in zijn geheel en in onderlingverband beschouwd, auditief,
visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken is geconfronteerd, associaties tussen
het teken en het merk worden gewekt; van gevaar voor associatie is sprake zo dit
gevaar aanwezig kan worden geacht bij de gemiddeld gei"nformeerde, omzichtige en
oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten het criterium
betekenisvol deel van het publiek wijkt daarvan niet af. (Art. 13, A, 1, BeneluxMerkenwet.)
252
9 februari 2001
2. - Benelux-overeenkomst. Benelux-Merkenweg - Benelux Merkenwet, artikel
13, A, aanhef en 1 - Overeenstemming - Associatie - Gevaar voor verwarring Begrip.
Op grond van art. 13, A, aanhef en onder 1, Benelux-Merkenwet, kan de
merkhouder zich slechts verzetten tegen het gebruik van een met zijn merk
overeenstemmend teken indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan;
gevaar voor verwarring kan niet reeds aanwezig worden geacht indien het publiek
twee merken wegens hun overeenstemmende inhoud zou kunnen associeren.
252
9 februari 2001
3. - Benelux-Overeenkomst. Benelux-Merkenwet - Benelux-Merkenwet - Overeenstemming - Begrip.
De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht slechts verzetten tegen
het gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken voor de waren waarvoor
het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatiegevaar met het
oudere merk. (Art. 13, A, Benelux-Merkenwet.)
619
5 april 2001
I. -

WET VAN 1 APRIL 1879
4. - Wet van 1 april 1879 - Uitoefening van de strafvordering - Benadeelde Klacht - Begrip.
De klacht bedoeld bij art. 14 wet van 1 april 1879 is aan geen vormvereiste
onderworpen; het is vereist maar het volstaat dat deze klacht de wil van de
benadeelde strekkende tot strafvervolging duidelijk maakt. (Art. 14 wet 1 april
1879.)
497
27 maart 2001

MILIEURECHT
I. - Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning - Toepassingsgebied.
Het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning is toepasselijk op gebruikers van inrichtingen. (Art. 2, 2a en 3°, Decr.Vl.R.
28 juni 1985.)
1039
31 mei 2001
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MILITAIR
1. - Rechtspleging voor de militaire gerechten - Militair Gerechtshof- Wijziging van de beslissing tot vrijspraak - Strafverzwaring- Eenstemmigheid.
Art. 8, eerste lid, Besl.W. 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. niet, in
zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshofbij meerderheid
van stemmen worden genomen, zonder dat het oplegt dat zij met eenparigheid van
stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrijspraak wijzigen
of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994;
art. 211bis Sv.; art. 8, eerste lid, Besluitwet 14 sept. 1918.)
24 april 2001
678
2. - Vonnissen en arresten - Strafzaken - Strafvordering- Militair Gerechtshof- Vorm van de beslissing - Uitspmak na geheime stemming - Vaststelling.
De arresten van het Militair Gerechtshof behoeven niet op straffe van nietigheid
vast te stellen dat zij na geheime stemming zijn gewezen. (Art. 8 Besluitwet 14 sept.
1918.)
24 april 2001
678
3. - Rechten van de Mens - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel
6.1 - Strafzaken- Onpartijdigheid- Onafhankelijhheid- Militair GerechtshofSamenstelling.
De onverenigbaarheden, verboden en ambtsplichten bepaald bij de artikelen 18 tot
27 van de wet van 20 juli 1814 houdende de provisionele instructie voor het hoog
Militair Gerechtshof, waaraan de militaire leden van het Militair Gerechtshof
onderworpen zijn, waarborgen de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het
Militair Gerechtshof als gerechtelijke instantie. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
24 april 2001
678
4. - Rechterlijke macht - Militair Gerechtshof - Militair lid - Rechter Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Bewijs.
Tot bewijs van het tegendeel wordt de rechter vermoed onpartijdig en onafhankelijk te zijn; geen redelijke verdenking omtrent zijn persoonlijke onpartijdigheid en
onafhankelijkheid kan afgeleid worden uit de enkele hoedanigheid van Divisiechef
van de Generale Staf, Divisie Personeel, van een lid van de zetel van het Militair
Gerechtshof die niet persoonlijk in de behandeling van de aanvraag van de beklaagde
tot het verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing is tussengekomen. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
24 april 2001
678
5. - Desertie - Officier in werkelijke dienst - Aanvraag tot tijdelijke ambtsontheffing- Beslissing van de militaire overheid- Militair Gerechtshof- Grand wet
(1994)- Artikel 159- Schending- Cassatiemiddelen- Belang.
Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel afgeleid uit de schending
van art. 159 Gw. door het Militair Gerechtshof, nu zelfs zo de weigering door de
militaire overheid van beklaagdes aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke
ambtsontheffing onwettig zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat beklaagde hierdoor op
het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten geen militair meer was. (Art. 159
Gw. 1994.)
24 april 2001
678
6. - Strafvordering - Rechterlijke commissie - Onderzoek - Gevolg.
Het onderzoek door een rechterlijke commissie zoals bepaald door het Wetboek van
Militaire Strafvordering stelt de strafvordering niet in werking, zelfs niet wanneer
deze commissie onderzoekshandelingen heeft verricht die in het gewone strafrecht
tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren. (Artt. 35 tot 43 Wetboek van
Militaire Strafvordering .)
19juni2001
1227
7. - Strafvordering - Rijkswacht - Onderzoek - Overdracht door krijgsauditeur aan procureur des Konings - Gevolg - Regeling der rechtspleging.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat ingevolge de wet van 24 juli 1992 de
raadkamer de procedure dient te regelen van de onderzoeken die betrekking hebben
op rijkswachters en die door de krijgsauditeur zijn overgedragen aan de procureur
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des Konings. (Art. 28 wet 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de
rijkswacht.)
19juni2001
1227
8. - Militaire strafvordering- Krijgsauditeur- Huiszoeking en inbeslagneming
- Bevoegdheid.
Aan de bevoegdheid van de krijgsauditeur om huiszoeking en inbeslagneming te
verrichten bij de aan de militaire rechtscolleges onderhorige personen wordt geen
afbreuk gedaan doordat deze personen samenwonen met personen die daaraan niet
onderhorig zijn. (Art. 44, derde lid, Wetboek Militaire Strafvordering.)
19juni2001
1227
9. - Voorlopige hechtenis - Verzoek tot invrijheidstelling - Handhaving Motivering- Gegrondheid.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht
van verdediging impliceert dat de verdachte, voor het militair rechtscollege dat de
wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te doen, het recht
heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevolg
uitspraak moet doen. (Art. 149 Gw.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
24 juli 2001
1339
10. - Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding - Verdrag Rechten van de
Mens -Art. 5.3 - Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard
om rechterlijke macht uit te oefenen - Voorzitter van de rechterlijlle commissie.
Als de voorzitter van de rechterlijke commissie van de krijgsraad geen enkele
vervolgende functie heeft uitgeoefend, biedt hij aile waarborgen die verbonden zijn
aan zijn hoedanigheid van autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om
rechterlijke macht uit te oefenen. (Art. 5.3 E.V.R.M.)
24 juli 2001
1339

MINDERVALIDEN
1. - Tegemoetkomingen- Geschil- Rechtbanken- Arbeidsrechtbank- Bevoegdheid- Draagwijdte.
Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden, die toegekend worden op aanvraag bij een 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., artt. 8, § 1 en 19, wet
27 feb. 1987 betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
30 april 2001
775
2. - Individuele materiele bijstand tot sociale integratie - Gehandicapte Aanvraag tot inschrijving - Leeftijdsvoorwaarden.
Het decreet van 27 juni 1990 van de Vlaamse Raad is niet toepasselijk op personen
met een handicap die de valle leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt en die v66r
de dag van hun vijfenzestigste verjaardag geen inschrijving hebben ingediend. (Art. 2
Decreet Vlaamse raad van 27 juni 1990.)
1129
11 juni 2001
3. - Inkomensvervangende tegemoetkoming- Andere uitkeringen - Cumulatie
- Gezinsbijslag - Rechtgevende - Begrip.
Overeenkomstig het wettelijk bepaalde verbod tot cumulatie kan de gehandicapte
aanspraak maken op gezinsbijslag wanneer hij de rechtgevende is; de in staat van
verlengde minderjarigheid verklaarde gehandicapte verliest zijn hoedanigheid van
rechtgevende op gezinsbijslag niet door het enkele feit dat die bijslag aan zijn voogd
is betaald. (Artt. 2, § 1, eerste lid, en 13, § 1, eerste lid, 1 a, Gehandicaptenwet
Tegemoetkomingen.)
10 september 2001
1403

-
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MISBRUIK VAN VERTROUWEN
1. - Bestanddelen- Materieel bestanddeel- Overhandiging onder verplichting
terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden - Begrip.
De in artikel491 Strafwetboek, bij de omschrijving van het misdrijfvan misbruik
van vertrouwen, bedoelde overhandiging van goederen, gelden, koopwaren, biljetten
of geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden, onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald
doel te gebruiken of aan te wenden, dient niet feitelijk plaats te grijpen, maar kan oak
juridisch gebeuren, onder meer bij de aankoop in mede-eigendom waarbij een van de
mede-eigenaars in het bezit wordt gesteld van de gezamenlijke aangekochte zaak; de
mede-eigendom van een zaak betreft de zaak zelf, zodat het deel van deze zaak dat
de mede-eigenaar toebehoort, het voorwerp kan uitmaken van misbruik van vertrouwen. (Art. 491 Sw.)
30 oktober 2001
1812
2. - Bestanddelen- Materieel bestanddeel- Overhandiging onder verplichting
terug te geven of voor een bepaald doel te gebruihen of aan te wenden - Medeeigendom- Bezit van de gehele zaah door een van de mede-eigenaars- Verduistering
ofverspilling van het deel van de zaah dat de mede-eigenaar toebehoort- Toepassing.
De in artikel491 Strafwetboek, bij de omschrijvingvan het misdrijfvan misbruik
van vertrouwen, bedoelde overhandiging van goederen, gelden, koopwaren, biljetten
of geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden, onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald
doel te gebruiken of aan te wenden, dient niet feitelijk plaats te grijpen, maar kan oak
juridisch gebeuren, onder meer bij de aankoop in mede-eigendom waarbij een van de
mede-eigenaars in het bezit wordt gesteld van de gezamenlijke aangekochte zaak; de
mede-eigendom van een zaak betreft de zaak zelf, zodat het deel van deze zaak dat
de mede-eigenaar toebehoort, het voorwerp kan uitmaken van misbruik van vertrouwen. (Art. 491 Sw.)
30 oktober 2001
1812

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

Algemeen
Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf
Allerlei
'IOEREKENBAARHEID

Algemeen
GEPLEEGD IN RET BUITENLAND
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Rechtvaardiging
POGING
DEELNEMING
ALLERLEI

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
1. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Moree[ bestanddeel- Belastingfraude- Bijzonder opzet- Begrip.
Het bijzonder opzet dat voor belastingmisdrijven vereist is, bestaat niet aileen in
het opzet de belasting te ontduiken of een derde eraan te laten ontsnappen, maar oak
in het opzet de rechten of de belangen van een derde te schaden. (Artt. 339 en 340
W.I.B. 1964; artt. 449 en 450 W.I.B. 1992.)
280
14 februari 2001
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2. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Moreel bestanddeel - Vereniging van boosdoeners.
De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing om een beklaagde wegens
vereniging van boosdoeners te veroordelen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde
zich bewust was van zijn deelnerning aan een georganiseerde activiteit en door zijn
daden aan de uitvoering ervan heeft bijgedragen. (Art. 322 Sw.)
28 maart 2001
512
3. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Eenheid van opzet - Collectief misdrijf - Begrip - Eindbeslissing in Belgie
uitgesproken.
Voor de toepassing van art. 65, tweede lid, Sw., mag de bodemrechter alleen
rekening houden met de door een Belgische eindbeslissing bewezen verklaarde
feiten. (Art. 65, tweede lid, Sw.)
28 maart 2001
512
4. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Materieel en moreel bestanddeel - Misdaad - Correctionalisering met aanneming
van verzachtende omstandigheden - Gevolg.

Correctionalisering van een misdaad door de raadkamer, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, heeft geen invloed op de constitutieve bestanddelen
ervan.
24 april2001
707
5. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Eenheid van opzet - Collectief misdrijf - Eindveroordeling - Andere feiten Beoordeling door de rechter - Grenzen.
Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te
oordelen of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van
dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan het definitieve vonnis of arrest
van veroordeling is gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te gaan of
de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid
van opzet wettig heeft kunnen afleiden; de rechter kan aldus, op grond van de
vaststelling dat meer dan tweejaar verstreken zijn tussen de tijdvakken waarbinnen
de misdrijven zijn gepleegd, wettig beslissen dat de bij hem aanhangig gemaakte
feiten en die op grond waarvan de eerdere veroordeling is uitgesproken, niet het
gevolg zijn van een zelfde misdadig opzet. (Art. 65 Sw.)
2 mei 2001
782
6. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Algemeen- Wijziging van de nummering van de wetsbepaling -Aanpassing van de
straf- Gevolg.
Daar de wet van 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van
minderjarigen noch de kwalificatie noch de straf wijzigt m. b. t. de schending van het
oude art. 380bis, § 1, 4°, en§ 3, r en 2°, Sw., wordt het recht van verdediging van de
beklaarde niet miskend doordat het hof van beroep hem niet heeft verzocht zich te
verdedigen op grond van het nieuwe art. 380, § 1, 4°, en§ 3, 1° en 2°, Sw. (Art. 14, wet
28 dec. 2000; art. 380, § 1, 4°, en§ 3, 1° en 2°, Sw.; algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
1336
24 juli 2001
7. - Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet Eenheid van opzet - Verscheidene misdrijven - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten - Nieuwe feiten gepleegd v66r het in kracht van gewijsde
gaan van de eerdere veroordeling - Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een
zelfde misdrijf - Straftoemeting - Verhoging van de eerder uitgesproken strafToepassing.
Door met verwijzing naar een eerder bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis
uitgesproken straf te oordelen dat de voorwaarden van artikel 65 Strafwetboek
aanwezig zijn en dat de eerder uitgesproken gevangenisstraf moet verhoogd worden,
geven de rechters te kennen dat een bijkomende gevangenisstraf een juiste bestraf-
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-195fing voor alle feiten inhoudt; hun oordeel betreffende de strafmaat is niet anders
wanneer zij de reeds eerder uitgesproken straf verhogen dan wanneer zij er een
bijkomende straf aan toevoegen. (Art. 65 Sw.)
9 oktober 2001
1669

SOORTEN
ALGEMEEN

8. - Soorten - Algemeen - Verzachtende omstandigheden - Aard van het
misdriJf- Gevolg.
Correctionalisering door de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, heeft tot gevolg dat het feit, dat een misdaad oplevert, wettig geacht wordt
een wanbedrijf te zijn vanaf de dag waarop het wordt gepleegd. (Art. 1 Wet
Verzachtende Omstandigheden.)
24 april 2001
707
AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF

9. - Soorten - Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf- Voortdurend misdrijf- Onderzoeksrechter- Aanhangigmaking -Mate waarin de zaak bij hem
aanhangig is gemaakt - Feiten gepleegd na de aanhangigmaking - Bevoegdheid.
De onderzoeksrechter bij wie een voortdurend wanbedrijf aanhangig wordt gemaakt,
kl;ln dat misdrijf in zijn geheel onderzoeken, zonder dat de feiten die na het vorderen
van het onderzoek zijn gepleegd en die van dat wanbedrijf deel uitmaken, het
voorwerp dienen uit te maken van aanvullende vorderingen. (Art. 56, § 1, zesde lid,
en 61 Sv.)
28 november 2001
2020
10. - Soorten - Aflopend. Voortgezet. Voortdurend misdrijf - Voortdurend
misdrijf- Bezit van verdovende middelen - Gevolg.
Ret bezit van verdovende middelen zonder voorafgaande machtiging is een
misdrijf dat blijft voortduren zolang geen ander feit of omstandigheid bewijst dat het
niet langer gepleegd wordt; het stopzetten van de verkoop of het te koop aanbieden
van verdovende middelen maakt niet noodzakelijkerwijs een einde aan het bezit van
die producten, noch aan de deelneming aan de hoofd- ofbijkomende bedrijvigheid van
een vereniging, waartoe een dergelijk bezit aanleiding kan geven. (Art. 2bis Drugwet;
art. 11 K.B. 31 dec. 1930.)
2020
28 november 2001
ALLERLEI

11. - Soorten - Allerlei - Verzuimsdelict - Plaats van het misdrijf
Een verzuimsdelict wordt verondersteld gepleegd te zijn op de plaats waar de niet
nageleefde verbintenis uitgevoerd moet worden.
1827
31 oktober 2001

'IDEREKENBAARHEID
ALGEMEEN

12. - Toerekenbaarheid - Algemeen - Hoedanigheid - Vervoer gevaarlijke
stoffen - Uitvoeringsagent.
De rechter oordeelt wettig dat een uitvoeringsagent die ladingsoperaties verricht
in plaats van een handelaar in gevaarlijke stoffen die over geen eigen ladingsinstallaties beschikt, de hoedanigheid heeft van handelaar in gevaarlijke stoffen bij
wie de goederen worden geladen, zodat de verplichtingen van artikel 3, tweede lid,
van het koninklijk besluit van 16 september 1991 moeten worden nageleefd.
1
2 januari 2001

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
13. - Gepleegd in het buitenland- Belgische rechtbanken- Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel gelokaliseerd in Belgie - Begrip.

-
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De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf
waarvan een van de constitutieve bestanddelen in Belgie is gelokaliseerd; hun
bevoegdheid wordt uitgebreid wanneer de in Belgie en de in het buitenland gepleegde
feiten een ondeelbaar geheel vormen. (Art. 3 Sw.)
24 januari 2001
167
14. - Gepleegd in het buitenland- Beginsel "non bis in idem"- Overeenkomst
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen - Artikelen 54 en 56- Zelfde feiten Toepassing.
Voor de toe passing van de artt. 54 en 56 Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering
van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, dient het Belgisch strafgerecht
aileen rekening te houden met een beslissing tot veroordeling van een beklaagde die
is uitgesproken door een vreemd gerecht dat behoort tot een Overeenkomstsluitende
Staat, in zoverre de bij dat Belgisch gerecht aanhangig gemaakte feiten, volgens zijn
onaantastbare beoordeling, dezelfde zijn als die welke in het buitenland zijn berecht.
(Artt. 54 en 56 Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen.)
28 maart 2001
512

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
RECHTVAARDIGING

15. - Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke
dwaling- Begrip.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de feiten en omstandigheden waarvan
hij het bestaan constateert onoverkomelijke dwaling opleveren, mits hij daaruit in
rechte het bestaan van die rechtvaardigingsgrond kan afieiden, meer bepaald dat de
beklaagde gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben
gehandeld
16 januari 2001
88
16. - Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging- Beoordeling door de
feitenrechter - Toezicht van het Hof
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de feiten en omstandigheden waarvan
hij het bestaan constateert onoverkomelijke dwaling opleveren, mits hij daaruit in
rechte het bestaan van die rechtvaardigingsgrond kan afieiden, meer bepaald dat de
beklaagde gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben
gehandeld
16 januari 2001
88
17. - Rechtvaardiging en verse honing - Rechtvaardiging - Overmacht
Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare beoordeling - Afleiding in
rechte - Toezicht van het Hof
Het Hof van Cassatie gaat na of de feitenrechter uit de door hem onaantastbaar
vastgestelde feiten en omstandigheden overmacht in rechte vermag afte leiden. (Art.
426 Sv.)
20 maart 2001
448
18. - Rechtvaardiging en verschoning . - Rechtvaardiging - Overmacht Begrip.
Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de mens
die hij niet kan voorzien of vermijden. (Art. 71 Sw.)
20 maart 2001
448
19. - Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaardiging - Noodtoestand Toepassing - Voorwaarden.
Noodtoestand kan niet worden aangenomen wanneer de dader, zonder daartoe
gedwongen te zijn, zich bewust heeft geplaatst in een toestand die op voorzienbare
wijze leidt tot een conflict tussen belangen, nu in een dergelijk geval de eerbiediging
van de strafrechtelijk gesanctioneerde plicht gebiedt dat de dader zich niet in die
toestand plaatst. (Art. 71 Sw.)
13 november 2001
1914
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POGING
20. - Paging- Misdaad- Correctionalisering met aanneming van verzachtende
omstandigheden - Gevolg.
De paging tot misdaad is strafbaar, oak al is ze gecolTectionaliseerd door de
raadkamer met aanneming van verzachtende omstandigheden. (Art. 52 Sw.)
24 april 2001
707

DEELNEMING
21. - Deelneming- Begrip.
Het arrest beslist wettig dat een beklaagde tot de uitvoering van het misdrijf
zodanige hulp heeft verleend dat het zonder zijn bijstand niet had kunnen worden
gepleegd, wanneer het vaststelt dat die beklaagde, door een positieve daad, hulp
heeft verleend die voor de uitvoering van het hem ten laste gelegde misdrijf
noodzakelijk was. (Art. 66 Sw.)
13 juni 2001
1164
22. - Deelneming- Oplichting - Dader - Begrip.
Om als dader schuldig te zijn aan oplichting zijn vereist het oogmerk om zich
bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, de aanwending van bedrieglijke middelen
hiertoe, die meer zijn dan leugenachtige mondelinge of schriftelijke beweringen, en
gevolgd zijn door een afgifte of levering van de zaak; de omstandigheid dat de dader
niet persoonlijk de gebruikte middelen heeft aangewend of de opgelichte zaak in
ontvangst heeft genomen, maar dit bewust overliet aan een mededader doet geen
afbreuk aan de omstandigheid dat hierdoor in zijn hoofde aile strafbare bestanddelen
van oplichting kunnen verenigd zijn. (Artt. 66 en 496 Sw.)
25 september 2001
1538
23. - Deelneming - Oplichting - Mededader - Begrip.
Om als mededader schuldig te zijn aan oplichting, zijn vereist een door de wet
bepaalde vorm van medewerking en de kennis dat die een bepaalde oplichting
betreft, niet het opzet om zelf bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, maar om
zijn medewerking aan de oplichting te verlenen; die kennis moet aile omstandigheden betreffen die van het feit een strafbaar feit maken. (Artt. 66 en 496 Sw.)
25 september 2001
1538

ALLERLEI
24. - Allerlei - Politionele uitlokking - Voorwaarden.
De strafrechter die niet aileen vaststelt dat de beklaagde reeds enige tijd actief
bezig was met het aanbieden van door andere beklaagden gestolen koopwaar, maar
oak oordeelt dat het voornemen om het misdrijfvan heling te plegen voorafgaandelijk
was ontstaan zonder enige tussenkomst van de politie, dat het politieoptreden het
voornemen om het misdrijfte plegen niet heeft versterkt, maar zich beperkt heeft tot
het ingaan op een spontaan aanbod en het creeren van een gelegenheid om het
strafbaar feit vast te stellen en dat de beklaagde steeds de mogelijkheid gehad heeft
vrij een einde te maken aan de uitvoering van zijn misdadig voornemen, vermag te
oordelen dat er geen politionele uitlokking is.
2062
4 december 2001

N
NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER
1. - Bewijs van de overtreding.
De overtreding van nachtgerucht of nachtrumoer moet niet verplicht bewezen
worden door een vaststelling van een bevoegde overheid. (Art. 561, 1°, Sw.)
11 september 2001
1429

-
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NATUURRAMP
1. - Vergoeding - Staat - Voorziening voor het hof van beroep - Door de
gouverneur aangewezen deskundige - Verslag - Betwisting door de Staat Ontvankelijkheid.
De Staat is geen partij in de procedure tot vergoeding op tegenspraak die in eerste
aanleg voor de provinciegouverneur wordt gevoerd en heeft dus zijn opmerkingen
niet aan de door de provinciegouverneur aangewezen deskundige voorgelegd maar
mag het deskundigenverslag voor het hofvan beroep betwisten. (Art. 19, 21 en 24 wet
12 juli 1976.)
2195
14 december 2001

NIEUWE VORDERING
1. - Burgerlijke zaken - Wijziging van de vordering - In de dagvaarding
aangevoerd feit - Begrip.
Art. 807 Ger.W. vereist niet dat de nieuwe vordering, wanneer zij berust op een feit
of akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat feit of op die akte berust.
(Art. 807 Ger.W.)
28juni2001
1297
2. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Hoger beroep - Burgerlijke
partij - Vordering- Wijziging - Uitbreiding- Voorwaarde.
De burgerlijke partij kan, overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, zelfs in hoger beroep, de vordering die met toepassing van de
artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voor
de strafrechter aanhangig is, uitbreiden of wijzigen, mits de uitbreiding of de
wijziging blijft berusten op het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf. (Artt. 3
en 4 V.T.Sv.; 807 en 1042 Ger.W.)
1691
16 oktober 2001

NOTARIS
1. - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang.
De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser, een notaris
die de verkoopvoorwaarden heeft opgemakt in het raam van een veiling op een
uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft om in de zaak tussen te
komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is
ingesteld, dat diehs aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn
mening over het geschil heeft geuit in het proces-verbaal waarin die tegenspraak
wordt vastgesteld. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
9 november 2001
1898
2. - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de
kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer van notarissen - Vrijwillige
tussenkomst - Rechtsvordering - Belang.
Art. 2., 9°, van het besluit van 2 niv6se van hetjaar XII, dat herzien is bij K.B. van
18 maart 1987 betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van
notarissen, luidens hetwelk de kamer van notarissen tot taak heeft de gezamenlijke
notarissen van het arrondissement te vertegenwoordigen met betrekking tot hun
gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het vereiste belang
om tussen te komen in een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een
beding in verkoopvoorwaarden waarvan zij de invoeging in de akten wil veralgemenen. (Art. 17 en 18 Ger.W.)
1898
9 november 2001

199
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ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
1. - Strafzaken- Wegverkeer- Bewijswaarde van proces-verbaal tot bewijs van
het tegendeel - Tegenbewijs - Beoordeling door de rechter.
Wanneer tegenbewijs tegen in een proces-verbaal opgenomen vaststellingen met
bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel wordt aangevoerd, beoordeelt de rechter
de bewijswaarde van de tegen het proces-verbaal ingebrachte gegevens onaantastbaar. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.)
83
16 januari 2001
2. - Douane en accijnzen - Uitrekening van de invoerrechten - Behoorlijke
aangifte - Toetsing door het Hof
Al staat het aan de feitenrechter onaantastbaar en in feite vast te stellen wanneer
een aangifte van goederen met het oog op de uitrekening van de accijnsrechten
onbehoorlijk is, kan het Hof evenwel toetsen of de feitenrechter uit de door hem
vermelde gegevens vermocht afte leiden dat de aangifte onbehoorlijk is. (Art. 147,
tweede lid, G.W.)
9 februari 2001
250
3. - Strafzaken - Verzoek tot heropening der debatten.
In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze de noodzaak of
raadzaamheid van de heropening van het debat en is hij niet verplicht zijn beslissing
om het debat niet te heropenen met redenen te omkleden.
14 februari 2001
280
4. - Onderzoek in strafzaken - Huiszoeking - Op heterdaad vastgesteld misdrijf
De strafrechter oordeelt onaantastbaar of een huiszoeking het gevolg is van een op
heterdaad vastgesteld misdrijf. (Art. 1, tweede lid, 1°, wet 7 juni 1969.)
20 februari 2001
340
5. - Wet Hypothecair Krediet - Kredietovereenkomst - Aangehecht contract Zijdelingse verplichting- Beoordeling door de feitenrechter- Wettigheid- Toetsing
door het Hof
Mits hij het begrip "zijdelingse verplichting" niet miskent, behoort het aan de
feitenrechten te beoordelen of de financiele voorwaarden die worden opgelegd van
aard zijn de kredietnemer zijdelings te verplichten een in art. 6, § 1, Wet Hypothecair
Krediet bedoelde verzekeringsovereenkomst te sluiten bij een door de kredietgever
aangewezen verzekeraar. (Art. 6, § 2, tweede lid, Wet Hypothecair Krediet.)
30 maart 2001
560
6. - Strafzaken - Strafvordering - Collectief misdrijf- Eindveroordeling Andere feiten - Eenheid van opzet - Grenzen.
Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te
oordelen of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van
dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan het definitieve vonnis of arrest
van veroordeling is gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te gaan of
de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid
van opzet wettig heeft kunnen afleiden; de rechter kan aldus, op grond van de
vasts telling dat meer dan twee jaar verstreken zijn tussen de tijdvakken waarbinnen
de misdrijven zijn gepleegd, wettig beslissen dat de bij hem aanhangig gemaakte
feiten en die op grond waarvan de eerdere veroordeling is uitgesproken, niet het
gevolg zijn van een zelfde misdadig opzet. (Art. 65 Sw.)
782
2 mei 2001
7. - Strafzaken- Redelijke termijn.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke
de zaak behandeld moet worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden

-200gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de rechter in hager beroep de door
de eerste rechter opgelegde strafte verminderen ofbelet hem deze strafte verhogen.
(art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.)
15 mei 2001
889
8. - Strafzaken - Cassatiemiddel - Niet-ontvankelijkheid - Arbitragehof Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen.
Ret 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 de onaantastbare beoordeling door de bodemrechter van
de gegevens van de zaak. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
16 mei 2001
914
9. - Strafzaken - Processen-verbaal waarin de inhoud van door middel van
telefoontaps opgenomen telefoongesprekken zijn weergegeven - Niet meer bestaande
geluidsbanden - Bewijswaarde.
De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de processen-verbaal
waarin de inhoud van door middel van telefoontaps in het buitenland opgenomen
telefoongesprekken zijn weergegeven; de omstandigheid dat de geluidsbanden waarop
deze telefoongesprekken werden opgenomen niet meer bestaan, verhindert de
uitoefening van het recht van verdediging door de beklaagde niet, daar hij de inhoud
van de transcriptie van de gesprekken in het proces-verbaal steeds door alle
middelen kan aanvechten.
29 mei 2001
1027
10. - Strafzaken - Samenvoeging van rechtsplegingen - Feitenrechter.
De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht
van verdediging, of de noodzaak van een goede rechtsbedeling de samenvoeging of
scheiding van rechtsplegingen vereist. (Artt. 226 en 227 Sv.)
13 juni 2001
1146
11. - Strafzaken - Persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet - Persoon die
geen voorrecht van rechtsmacht geniet - Samenvoeging van de vervolgingen Beoordeling.
Wanneer de bodemrechters de samenvoeging niet hebben bevolen van de vervolgingen die zijn ingesteld, enerzijds, tegen een van de in art. 4 79 Sv. bedoelde
personen, en, anderzijds, tegen een andere persoon die geen van de in dat artikel
opgesomde hoedanigheden bezit, is dit een uitoefening van hun bevoegdheid om op
onaantastbare wijze, maar met eerbiediging van het recht van verdediging, te
oordelen of de noodzaak van een goede rechtsbedeling de gevorderde maatregel
rechtvaardigt.
13 juni 2001
1146
12. - Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Bewijslast Vordering gegrond op een misdrijf- Schuld - Rechtvaardigingsgrond.
In burgerlijke zaken moet de partij, die een op een misdrijf gegronde vordering
heeft ingesteld, bewijzen dat de verweerder schuld heeft aan het misdrijf of dat een
door de verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover aan
die bewering enig geloofkan worden gehecht; hoewel de eiser van de vordering moet
bewijzen dat die bewering onjuist is, staat het evenwel aan de bodemrechter in feite
te oordelen of dergelijke elementen aldan niet voorhanden zijn. (Art. 670 Ger.W.; art.
1315 B.W.)
12 september 2001
1433
13. - Strafzaken - Samenhang - Bevoegdheid - Uitbreiding.
In strafzaken is samenhang een algemene reden om bevoegdheid uit te breiden en
beoordeelt de feitenrechter in feite het bestaan daarvan. (Artt. 226 en 227 Sv.)
26 september 2001
1551
14. - Onderzoeksmaatregel - Hof van Cassatie - Toezicht - Internationale
Verdragen.

-201De feitenrechter evalueert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid
en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel, onverminderd het
toezicht uit te oefenen door het Hof wanneer dit krachtens internationale verdragen
opgelegd wordt.
20 december 2001
2252

ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN
1. - Onbekwaamverklaring - Doktersattest - Testament - Nietigverklaring Ongezondheid van geest - Overlegging van het attest.
De artikelen 458 van het Strafwetboek en 1240, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek verhinderen niet dat een doktersattest, regelmatig afgeleverd met het oog
op het instellen van een vordering tot onbekwaamverklaring van de testateur, wordt
overgelegd in een latere procedure tot nietigverklaring van het testament van deze
testateur. (Artt. 458 Sw. en 1240, derde lid, Ger.W.)
19 januari 2001
135

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
VERKIEZINGEN
OPRICHTING

BESCHERMDE WERKNEMERS
1. - Beschermde werknemers- Bijzondere ontslagregeling- Dringende redenErkenning - Eigenlijke procedure - Dagvaarding - Partijen - Draagwijdte.
De werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaatpersoneelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan en die na verloop van
de onderhandelingsperiode bij zijn voornemen blijft om te ontslaan, moet die
werknemer en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen dagvaarden
voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank. (Artt. 5 en 6 wet 19 maart 1991.)
674
23 april 2001
2. - Beschermde werknemers - Ondernemingsraad - Ontslag - Economische
of technische redenen - Paritair comite - Beslissing- Begrip.
Ret paritair comite doet binnen twee maanden enkel uitspraak over de aanvraag
van de werkgever tot erkenning van het bestaan van economische of technische
redenen op grond waarvan een beschermde werknemer kan worden ontslagen,
wanneer het ofwel het bestaan van economische of technische redenen erkent ofwel
het niet-bestaan van dergelijke redenen vaststelt; voornoemd comite spreekt zich
niet uit als het geen beslissing neemt binnen voormelde wettelijke termijn of als de
vereiste eensgezindheid niet wordt bereikt. (Art. 21, § 2, zevende lid, wet 20 sept.
1948; art. 47, derde lid, wet 5 dec. 1968.)
30 april 2001
770
3. - Beschermde werknemers- Ontslag om economische oftechnische redenenRaadpleging van het paritair comite - Ontslag van alle werknemers ingevolge een
rechterlijke beslissing - Gevolg.
De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een
gerechtelijk akkoord zijn niet gehouden het paritair comite te raadplegen, alvorens
een beschermde werknemer wegens economische of technische redenen te ontslaan,
wanneer zij ingevolge een rechterlijke beslissing verplicht zijn alle werknemers
terzelfder tijd of binnen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie
uitgesloten is.
25 juni 2001
1275
4. - Beschermde werknemers - Bijzondere ontslagregeling - Onderneming Verkiezingen - Kandidaat personeelsafgevaardigde - Niet verkozen kandidaat Splitsing van technische bedrijfseenheid in juridische entiteiten - Verkiezingen Nieuwe kandidatuurstelling - Aard - Beschermingsperiode - Beperkte duur.

-202In geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten blijft de niet verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde bij sociale
verkiezingen georganiseerd v66r deze afsplitsing, de beschermingsmaatregelen bepaald
bij de wet van 19 maart 1991 genieten wanneer hij zich bij de volgende sociale
verkiezingen kandidaat stelt in de nieuwe ontstane technische bedrijfseenheid; deze
kandidatuurstelling dient niet beschouwd te worden als een eerste kandidatuur met
de erbij horende langere periode van bescherming maar als kandidatuur van de
personeelsafgevaardigde die reeds kandidaat was en niet werd verkozen bij de vorige
verkiezingen met slechts een periode van bescherming die loopt vanaf de dertigste
dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van
de verkiezingen. (Art. 2, § 3, eerste en tweede lid, wet 19 maart 1991; art. 21, § 10,
4° en 5°, wet 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.)
1604
1 oktober 2001

VERKIEZINGEN
5. - Verkiezingen - Kiezerslijsten - Categorieen. - Opstelling - Aangifte bij
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid- Vakorganisaties- Be twisting over inschrijving
- Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid.
De arbeidsrechtbank kan binnen het kader van de bijzondere procedure inzake
sociale verkiezingen niet oordelen of een kiezer die volgens de aangifte aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid arbeider is, in werkelijkheid een bediende is en op
de lijst van de kiezers in de categorie bedienden moet worden geplaatst. (Artt. 15,
eerste lid, 27 en 29 K.B. 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de
comites voor preventie en bescherming op het werk.)
8 januari 2001
23
6. - Verkiezingen - Ondernemingsraad - Juridische entiteiten - Technische
bedrijfseenheid - Bewijs - Vermoeden - Tegenbewijs.
Verschillende juridische entiteiten worden vermoed een technische bedrijfseenheid
te vormen, indien het wettelijk bewijs kan worden geleverd; dat vermoeden wordt
omgekeerd wanneer de werkgever of de werkgevers het bewijs leveren dat het
personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, kenmerkend
voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid. (Art. 14, § 2, b, wet 20 sept.
1948.)
29 januari 2001
181
7. - Verkiezingen - Geschillen - Cassatieberoep - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Arbeidsgerecht - Beslissing - Kennisgeving.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die is ingesteld meer dan
drie maanden nadat de beslissing van het arbeidsgerecht over een geschil betreffende
verkiezingen voor de ondernemingsraden en de veiligheidscomites bij gerechtsbrief
ter kennis van de eiser is gebracht. (Artt. 2, 32, 57 en 1073, eerste lid, Ger.W.; artt.
24, §§ 1 en 2, 5°, en§ 3, Bedrijfsorganisatiewet; artt. 79; §§ 1 en 2, 5°, en§ 3, wet 4
aug. 1996.)
258
12 februari 2001
8. - Verkiezingen - Organisatie - Rechtsvordering - Vordering tot organisatie
van verkiezingen - Tennijn.
Uit de omstandigheid dat de rechter, om te kunnen oordelen of twee of meer
juridische entiteiten verzuimd hebben sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij
daartoe gehouden waren, vooraf moet nagaan of zij tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot organisatie van
die verkiezingen het in art. 9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en dus
binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld. (Artt. 14,
§ 2, b, en 24 Bedrijfsorganisatiewet; artt. 50, § 3, en 79 wet 4 aug. 1996; artt. 6, 7, 8
en 9 K.B. 25 mei 1999.)
260
12 februari 2001
9. - Verkiezingen - Samenstelling van de raad of het comite - Personeelsafgevaardigden - Mandaten - Verdeling - Criterium.
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-203Voor de verdeling van de mandaten van de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraad en het comite voor preventie en bescherming op het werk moet
rekening worden gehouden met het aantal personeelsleden van de verschillende
categorieen in dienst van de onderneming op de dag van de aanplakking van het
bericht waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd, en niet op een
andere dag. (Artt. 25 en 44 K.B. 25 mei 1999.)
263
12 februari 2001
10. - Verkiezingen - Kandidaat - Voordracht - Beroep - Mandaat - Uitoefening- Materiele onmogelijkheid- Verkiesbaarheid- Recht- Doel- Beslissing
- Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt - Wettigheid.
N aar recht verantwoord is het vonnis waarbij wordt beslist dat de kandidatuur van
een werknemer voor de sociale verkiezingen een misbruik van recht inhoudt en dat
de representatieve organisatie die ze voorgedragen heeft ze moet intrekken, wanneer
het op grand van een feitelijke beoordeling beslist dat de werknemer in de materiele
onmogelijkheid verkeerde om zijn mandaat van personeelsafgevaardigde uit te
oefenen en aldus zijn recht om zich verkiesbaar te stellen had gebruikt voor een
ander doel dan dat waarvoor het is ingevoerd. (Artt. 1134, derde lid, en 1382 B.W.)
24 september 2001
1525
11. - Verkiezingen - Niet verkozen kandidaat - Onderneming- Splitsing van
technische bedrijfseenheid in juridische entiteiten- Verkiezingen- Nieuwe kandidatuurstelling - Aard - Bijzondere ontslagregeling - Beschermingsperiode - Beperkte
duur.
In geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten blijft de niet verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde bij sociale
verkiezingen georganiseerd v66r deze afsplitsing, de beschermingsmaatregelen bepaald
bij de wet van 19 maart 1991 genieten wanneer hij zich bij de volgende sociale
verkiezingen kandidaat stelt in de nieuwe ontstane technische bedrijfseenheid; deze
kandidatuurstelling dient niet beschouwd te worden als een eerste kandidatuur met
de erbij horende langere periode van bescherming maar als kandidatuur van de
personeelsafgevaardigde die reeds kandidaat was en niet werd verkozen bij de vorige
verkiezingen met slechts een periode van bescherming die loopt vanaf de dertigste
dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van
de verkiezingen. (Art. 2, § 3, eerste en tweede lid, wet 19 maart 1991; art. 21, § 10,
4° en 5°, wet 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.)
1604
1 oktober 2001
12. - Verkiezingen - Organisatie - Vordering in rechte - Vordering tot organisatie van verkiezingen - Termijn.
Uit de omstandigheid dat, om te kunnen oordelen of twee of meer juridische
entiteiten verzuimd hebben sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij daartoe
gehouden waren, vooraf moet worden nagaan of zij tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot organisatie van
die verkiezingen het in artikel 9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en
dus binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld. (Artt.
14, § 2, b, en 24 Bedrijfsorganisatiewet; artt. 50, § 3, en 79 wet 4 aug. 1996; artt. 6,
7, 8 en 9 K.B. 25 mei 1999.)
1743
22 oktober 2001

OPRICHTING
13. - Oprichting - Rechtsvordering gen - Termijn.

Vordering tot organisatie van verkiezin-

Uit de omstandigheid dat de rechter, om te kunnen oordelen of twee of meer
juridische entiteiten verzuimd hebben sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij
daartoe gehouden waren, vooraf moet nagaan of zij tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot organisatie van
die verkiezingen het in art. 9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en dus

-204binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld. (Artt. 14,
§ 2, b, en 24 Bedrijfsorganisatiewet; artt. 50, § 3, en 79 wet 4 aug. 1996; artt. 6, 7, 8
en 9 K.B. 25 mei 1999.)
12 februari 2001
260
14. - Oprichting- Vordering in rechte - Vordering tot organisatie van verkiezingen - Termijn.
Uit de omstandigheid dat, om te kunnen oordelen of twee of meer juridische
entiteiten verzuimd hebben sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij daartoe
gehouden waren, vooraf moet worden nagaan of zij tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot organisatie van
die verkiezingen het in artikel 9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en
dus binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld. (Artt.
14, § 2, b, en 24 Bedrijfsorganisatiewet; artt. 50, § 3, en 79 wet 4 aug. 1996; artt. 6,
7, 8 en 9 K.B. 25 mei 1999.)
1743
22 oktober 2001

ONDERWIJS
1. - Overheid - Werkgever - Leerkracht - Slachtoffer - Door derde veroorzaakt ongeval - Betaling wedde en bijdragen - Schade werkgeve1:
Het enkel bestaan van een op de werkgever rustende verplichting het loon met
inbegrip van de daarop verschuldigde bijdragen en belastingen te blijven betalen bij
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verhindert niet noodzakelijk dat die betalingen voor
de werkgever een schade kunnen uitmaken. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
19 februari 2001
329
2. - Leden - Pensioenen - Diplomabonificaties - Toe kenning - Voorwaarden.
Tijdsbonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs
kunnen worden toegekend wanneer rekening wordt gehouden met de voorwaarden
die inzake aanwerving en benoeming gelden en diploma's dienen aangenomen te
worden waarover vroeger werd geoordeeld dat zij voldoende waarborgen inzake
bekwaamheid voor het uitoefenen van het ambt baden. (Art. 2, § 1, wet 16 juli 1970
betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het
onderwijs.)
2 april 2001
570
3. - Gesubsidieerd vrij onderwijs- Decreet rechtspositie- Inrichtende machtPersoneelslid - Dienstbetrekking - Aard.
De dienstbetrekking van de personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs
is geregeld door algemene en onpersoonlijke bepalingen, die op die personeelsleden
toepasselijk worden door een arbeidsovereenkomst en niet ingevolge een eenzijdige
aanstelling. (Art. 20, eerste lid, 31, tweede lid, en 40, vierde lid, Decr.Vl.R. 27 maart
1991.)
11 juni 2001
1133
4. - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Decreet rechtspositie - Dienstbetrekking Arbeidsovereenkomst- Einde - Eenzijdige beeindiging - Gerechtelijke ant binding.
Het decreet Rechtspositie sluit de toepassing van de gerechtelijke ontbinding
principieel niet uit; zowel de vrije gesubsidieerde onderwijsinstelling als de in het
decreet bedoelde personeelsleden kunnen principieel de ontbinding in rechte vorderen van de arbeidsovereenkomst. (Artt. 118.4 B.W. en 32Arbeidsovereenkomstenwet.)
11 juni 2001
1133
5. - Gesubsidieerd vrij onderwijs - Decreet rechtspositie - Dienstbetrekking Arbeidsovereenkomst - Einde - Eenzijdige beeindiging - Gerechtelijke ontbinding
- Beperking.
De gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de vrije
onderwijsinstelling en het personeelslid is uitgesloten in zoverre zij strijdig is met de
beperkingen van onmiddellijk ontslag die in het decreet rechtspositie zijn bepaald.
11 juni 2001
1133
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ONDERZOEKINSTRAFZAKEN
1. - Einde van het onderzoek - Voorrecht van rechtsmacht- Magistraat van een
hof van beroep - Wanbedrijf- Voor correctionalisering vat bare misdaad - Hof van
Cassatie - Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hof van beroep Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding.
Wanneer het Hof van Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 4 79
e.v. Sv. gevolgd wordt en de zaak, op grond van de door het Hof opgesomde feiten die
wanbedrijven of voor correctionalisering vatbare misdaden kunnen opleveren, naar
de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hofvan beroep dan dat waartoe de
betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van
onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van beroep niet verplicht de zaak, na
het aldus over de voormelde feiten verrichte onderzoek, naar het Hofvan Cassatie te
verwijzen, maar is het bevoegd om, op de dagvaarding van de procureur-generaal bij
het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen, zonder nieuwe voorafgaande
verwijzing over die feiten uitspraak te doen. (Artt. 479, 481 en 482 Sv.) (lmpliciet).
90
17 januari 2001
2. - Regeling van de rechtsplegilig- Procureur des Konings - Vorderingen tot
verwijzing - Feiten die bij de onderzoeksrechter oorspronkelijk niet aanhangig zijn
gemaakt - Personen die niet vermeld worden in de vordering tot aanvullend
onderzoek - Wettigheid.
Bij de regeling van de rechtspleging kan de procureur des Konings, die de
strafvordering instelt, feiten in aanmerking nemen die bij de onderzoeksrechter niet
aanhangig zijn gemaakt maar uit het onderzoeksdossier blijken, en kan hij tevens
andere personen in beschuldiging stellen dan die welke vermeld worden in de
vordering tot aanvullend onderzoek; de procureur des Konings maakt die nieuwe
feiten aldus bij de onderzoeksrechter aanhangig en stelt de strafvordering in tegen
die personen, aan wie de wet, vanaf dat ogenblik, dezelfde rechten als aan de
verdachte toekent. (Art. 127 Sv.)
17 januari 2001
98
3. - Deskundigenonderzoek- Genetisch deskundigenonderzoek- Afname op het
lichaam - Toestemming- Toestemming van de betrokkene - Draagwijdte.
Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een afname op het
lichaam met het oog op een DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn genetisch profiel
vergeleken wordt met sporen die op de plaats van het strafbare feit zijn aangetroffen,
verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit te
oefenen, noch het recht op eerbiediging van het prive-leven, gewaarborgd bij art. 8
E.V.R.M., waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort,
noch enig andere vigerende wettelijke bepaling de onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming telkens opnieuw te vragen
wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig genomen staal
noodzakelijk maakt.
31 januari 2001
195
4. - Huiszoekingen en beslagleggingen - Vormvereisten - Nietigheid.
De bij art. 35 Sv. voorgeschreven vormvereisten zijn noch substantieel noch op
straffe van nietigheid voorgeschreven. (Art. 35 Sv.)
7 februari 2001
243
5. - Huiszoeking - Huiszoekingsbevel - Algemene delegatie - Officier van
gerechtelijke politie - Grenzen van zijn opdracht - Perken van het gerechtelijk
onderzoek - Toereikende gegevens.
Een bevel tot huiszoeking mag geen algemene delegatie inhouden; het hoeft
evenwel niet de feiten die de onderzoeksrechter onderzoekt, of hun voorlopige
kwalificatie als misdrijf te omschrijven, en moet evenmin de op te sporen zaken
specificeren; het volstaat dat de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering
van de huiszoeking is gelast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten
toelaten te weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert
en welke nuttige opsporingen en beslagnemingen hij in verband daarmee kan
verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te
buiten te gaan. (Art. 89bis Sv.).
13 februari 2001
267

-2066. - Huiszoeking- Op heterdaad vastgesteld misdrijf- Onaantastbaar oordeel
van de rechter.
De strafrechter oordeelt onaantastbaar of een huiszoeking het gevolg is van een op
heterdaad vastgesteld misdrijf. (Art. 1, tweede lid, 1°, wet 7 juni 1969.)
20 februari 2001
340
7. - Bewijsvoering - Regelmatigheid - Bijzondere opsporingstechnieken Pseudokoop - Subsidiariteit - Draagwijdte.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat voorschrijft dat de techniek van
pseudokoop maar in subsidiaire orde mag worden aangewend, wanneer de andere
onderzoeksmiddelen uitgeput zijn.
595
3 april 2001
8. - Bewijsvoering- BUzondere opsporingstechnieken- Pseudokoop - Behoorlijkheid van de opsporing - Toepassing.
De omstandigheid dat de dader in het geval van pseudokoop weliswaar niet tot het
plegen van het misdrijfwordt aangezet, maar niettemin hierbij door de onderzoekers
wordt verschalkt, brengt op zich geen miskenning van het algemeen beginsel van
behoorlijkheid in de opsporing of van de loyauteit in de bewijsvoering met zich mee.
3 april 2001
595
9. - Bewijsvoering- Loyauteit- Bijzondere opsporingstechnieken- Pseudokoop
- Toepassing.
De omstandigheid dat de dader in het geval van pseudokoop weliswaar niet tot het
plegen van het misdrijfwordt aangezet, maar niettemin hierbij door de onderzoekers
wordt verschalkt, brengt op zich geen miskenning van het algemeen beginsel van
behoorlijkheid in de opsporing of van de loyauteit in de bewijsvoering met zich mee.
3 april 2001
595
10. - Anonieme getuige - Huiszoekingen - Gevolg.
De door een onderzoeksrechter bevolen huiszoekingen zijn niet onregelmatig en
zijn niet strijdig met de artt. 6 en 8 E.V.R.M., op de enige grand dat zij het gevolg zijn
van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen. (Artt. 6.1 en 8
E.V.R.M.)
4 april 2001
616
11. - Nationaal magistraat- Onderzoeksdossiers- Geen inzage voor de beklaagde
- Eerlijk proces - Gevolg.
Het arrest dat beslist dat de beklaagde recht heeft gehad op een eerlijk proces, in
weerwil van het feit dat hij geen inzage heeft gekregen in drie onderzoeksdossiers die
bij de nationale magistraat waren geopend, op grand, m.n., dat de door die
magistraat of door zijn tussenkomst verkregen inlichtingen op een correcte wijze aan
de onderzoekers zijn meegedeeld en door hun processen -verbaal bij het dossier van de
rechtspleging zijn gevoegd, schendt art. 6.1 E.V.R.M niet. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art.
47bis Sv.; art. 114bis Ger.W.)
4 april 2001
616
12. - Afsluiting van het onderzoek - Voorlopige hechtenis - Handhaving Maandelijkse bevestiging- Gevolg.
De afsluiting van het onderzoek maakt een einde aan de bij de Wet Voorlopige
Hechtenis ingerichte maandelijkse verschijning. (Art. 22 Wet voorlopige Hechtenis.)
4 april 2001
618
13. - Bewijsmiddel - Eed- Onwettigheid - Gevolg.
De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt
niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen; het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid
van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze te
beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast; de
kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid te hebben vastgesteld van de
door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dater een oorzakelijk verband bestaat
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tussen de door nietigheid aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk as11 het licht zijn gebracht, verantwoordt
haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestPlde vervolgingen niet naar recht.
(Art. 6.1. E.VR.M.; artt. 136, 136bis en 235bis Sv.)
644.
18 april 2001
14. - Kamer van inbeschuldigingstelling ·-· Ferwzjzingsurrest -- Cassatiebcroep
van de verdachte - OntvankelUkheicl - Foorwaarclen.
Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat de verdachte
aileen een onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing
van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als
die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen de beschikking tot verwijzing naar de
raadkamer, nl. wanneer het arrest van verwijzing zelf is aRngetast door onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden; het cassatiemiddel dat de verdachte aanvoert tot
staving van het cassatieberoep dat hij ingesteld he eft tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus
niet ontvankelijk, wanneer het de appelrechters verwijt de verdachte het voordeel
van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd op grond van redenen die
de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de
onderzoeksgerechten onderwerpt. (Art. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
788
2 mei 2001
15. - Regeling van de rechtspleging- Beschihking tot verwi;jzing- Hoger beroep
van de verdachte- Geen motivering uan de beschikhing ·- Ontuanhelijkheid.
Het gebrek aan motivering van de beschikking die de rechtspleging regelt, Ievert
een verzuim m.b.t. die beschikking op; het hoger beroep van de verdachte tegen de
beschikking tot verwijzing is ontvankelijk wanneer het. middel tot staving van dat
hoger beroep een clergelijk verzuim aanvoert. (Art. 135, § 2, Sv.J
23 mei 2001
996
16. - Internationale ambtelijhe opdracht- Onderzoek uan de ontuanhelUhheid
- Beuoegclheid van de aangezochte Staat - Toepasselijhe wet.
De regel dat de rechter in het kader van de bewijsvoering de regelmatigheid van de
in het buitenland uitgevoerde onderzoeksdaclen overeenkomstig de procedureregels
van de aangezochte Staat moet onclerzoeken, is niet toepasselijk op het onderzoek,
door de aangezochte Staat, van de ontvankelijkheid van een verzoek tot rechtshulp,
aangezien uitsluitend die Staat, krachtens zijn st.aatssoevereiniteit en overeenkomstig artikel 3.1 van het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken, beslist of aan de eventuele voorwaarde van strafbaarstelling, bepaald
met toepassing van artikel 5.1 van het Verdrag, volgens zijn nationale recht is
voldaan en of de ambtelijke opdracht op zijn grondgebiecl mag worden Llitgevoerd; de
Belgische rechter gaat aileen na of die toelating op regelmat.ige wijze is verleencl
zonder op zijn beurt die toelating aan het recht van de aangezochte Staat, inzonderheid inzake wettelijke strafbaarstelling, te kunnen toetsen. (Artt. 3.1 en 5.1 Europees
Verdrag van 20 april 1959 aangaancle de weclerzijclse rechtshulp in strafzaken.)
5 juni 2001
1086
17. - Intenwtionale ambtelijhe opdmcht- Toelating tot nituoering uerleend door
de aangezochte Staat - Beuoegdheid van de Belgische rechter -· Grenzen.
De regel dat de rechter in het kader van de bewijsvoering de regelmatigheid van de
in het buitenland uitgevoerde onderzoeksdaden overeenkomstig de procedureregels
van de aangezochte Staat moet onderzoeken, is niet toepasselijk op het onderzoek,
door de aangezochte Staat, van de ontvankelijkheid van een verzoek tot rechtshulp,
aangezien uitsluitend die Staat, krachtens zijn staatssoevereiniteit en overeenkomstig artikel 3.1 van het Europees Verdrag aangaancle de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken, beslist of aan de eventuele voorwaarde van strafbaarstelling, bepaald
met toepassing van artikel 5.1 van het Verdrag, volgens zijn nationale recht is
voldaan en of de ambtelijke opdracht op zijn grondgebied mag worden uitgevoerd; de
Belgische rechter gaat aileen na of die t.oelating op regelmatige wijze is verleend
zonder op zijn beurt die toelating aan het recht van de aangezochte Staat, inzonderheid inzake wettelijke strafbaarstelling, te kunnen toetsen. (Artt. 3.1 en 5.1 Europees
Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
5 juni 2001
1086

-20818. ·- Internatianale ambtelijhe apdracht- Vaarbehaud vanwege de aangezachte
Staat - Vaarwaarde van dubbele strafbaarstelling - Draagwijdte.
De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de
aangezochte Staat op grond van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de overdracht van de
bewijselementen fonnuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het Verdrag
vervatte voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze strafbaarheid in de verzoekende Staat en in de aangezochte Staat dezelfde moet zijn; wanneer
de Belgische rechter onder meer de aard van de telastleggingen, die als voorwaarde
tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de
strafbaarheid volgens het recht van de aangezochte Staat. (Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1
Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken.)
5juni2001
1086
19. - Internatianale cunbtelijke apdracht - Vaarbehaud vanwege de aangezachte
Staat - Onderzaek van de naleving van de vaarwaarden van het vaarbehaud Bevaegdheid van de Belgische rechter - Taepasselijke wet.
De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de
aangezochte Staat op grond van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de overdracht van de
bewijselementen formuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het Verdrag
vervatte voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze strafbaarheid in de verzoekende Staat en in de aangezochte Staat dezelfde moet zijn; wanneer
de Belgische rechter onder meer de aard van de telastleggingen, die als voorwaarde
tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de
strafbaarheid volgens het recht van de aangezochte Staat. (Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1
Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken.)
5 juni 2001
1086
20. - Internatianale ambtelijke apdracht- Vaarbehaud vanwege de aangezachte
Staat - Onderzaek van de naleving van de vaarwcwrden van het vaarbehaud Bevaegdheid van cle Belgische rechter - Grenzen.
De Belgische rechter moet waken voor de naleving van het voorbehoud dat de
aangezochte Staat op grond van de artikelen 2 en 23.1 van het Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken bij de overdracht van de
bewijselementen formuleert, maar de in de artikelen 1.1 en 5.1.a van het Verdrag
vervatte voorwaarde van dubbele strafbaarstelling houdt niet in dat deze strafbaarheid in de verzoekende Staat en in de aangezochte Staat dezelfde moet zijn; wanneer
de Belgische rechter onder meer de aard van de telastleggingen, die als voorwaarde
tot de aanwending van het overgedragen bewijsmateriaal is bepaald, moet onderzoeken, geschiedt dit overeenkomstig het interne recht zonder verder onderzoek naar de
strafbaarheid volgens het recht van de aangezochte Staat. (Artt. 1.1, 2, 5.1.a en 23.1
Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in
strafzaken.)
5 juni 2001
1086
21. - Raadkamer - Termijn vaar inzage van het classier - Verlenging Weigering - Kamer van inbesclwlcligingstelling- Niet antvanhelijk hager beroep Cassatieberoep - Ontvanhelijhheid.
Het cassatieberoep van de verdachte is niet ontvankelijk, wanneer het v66r de
eindbeslissing ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
die zijn hoger beroep niet ontvankelijk verklaart tegen de beschikking van de
raadkamer, waarbij zijn vordering tot verlenging van de bij art. 127, derde en vijfde
lid, Sv., bepaalde termijn voor inzage van het dossier ongegrond was verklaard,
aangezien dat arrest geen eindbeslissing is in de zin van art. 416, eerste lid, Sv., en
noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de artt. 135 en
235bis van dat wetboek, noch over het beginsel van aansprakelijkheid uitspraak
doet. (Artt. 127, dm·de en vijfde lid, 135, 235bis en 416 Sv.)
6 juni 2001
1096

.
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-20922. - Militaire strafvordering - Krijgsauditeur - Huiszoeking en inbeslagneming - Bevoegdheid.
Aan de bevoegdheid van de krijgsauditeur om huiszoeking en inbeslagneming te
verrichten bij de aan ·de militaire rechtscolleges onderhorige personen wordt geen
afbreuk gedaan doordat deze personen samenwonen met personen die daaraan niet
onderhorig zijn. (Art. 44, derde lid, Wetboek Militaire Strafvordering.)
19 juni 2001
1227
23. - Deskundigenonderzoek - Opdracht om na te gaan of de boekhouding
vervalst werd - Deskundigenonderzoek op het gebied van de boekhoudkundige
organisatie van onderneming - Accountant - Inschrijving in het register van de
exteme accountants - Exclusieve bevoegdheid om geregeld dergelijke deskundigenonderzoeken uit te voeren en aan te bieden- Artikelen 78, 2°, en 82, eerste lid, 1°, van
de wet van 21 februari 1985- Draagwijdte.
Een deskundigenonderzoek dat tot voorwerp heeft onder meer na te gaan of de
boekhouding vervalst werd, geschiedt op het gebied van de boekhoudkundige
organisatie van de onderneming in de zin van artikel 78, 2o, van de wet van 21
februari 1985 tot herziening van het bedrijfsrevisoraat, zodat, in toepassing van
artikel 82, eerste lid, 1 o, van deze wet, enkel de natuurlijke personen en de
rechtspersonen die zijn ingeschreven in het register van de externe accountants
gerechtigd zijn om geregeld deze werkzaamheden uit te voeren en aan te bieden; het
feit dat het deskundigenonderzoek betrekking heeft op het onderzoek naar een aan
de boekhoudkundige organisatie onderliggend misdrijf van valsheid in geschrifte
doet hieraan niets af. (Artt. 78, 2o, en 82, eerste lid, 1 o, van de wet van 21 feb. 1985.)
1284
26 juni 2001
24. - Onderzoeksrechter - Verhindering - Vervanging - Voorwaarden.
De regel volgens welke de verhinderde rechter in de rechtbank van eerste aanleg
kan worden vervangen door een andere, zonder dat daarvoor een bijzondere beschikking van de voorzitter nodig is, geldt ook voor de onderzoeksrechters onderling in de
rechtbanken waar er twee of meer zijn. (Art. 322 Ger.W.)
27 juni 2001
1291
25. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Cassatieberoep
van de verdachte - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Een verdachte kan aileen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep
tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank
verwijst, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen
instellen. (Artt. 135, tweede lid, en 416, tweede id, Sv.)
1435
12 september 2001
26. - Kamer van inbesclwldigingstelling- Controle van het onderzoek- Onderzoeksrechter- Bevoegdheid ratione loci - Samenhang- Cassatieberoep - Ontvanhelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamervan inbeschuldigingstelling,
dat uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van de artt. 416, tweede
lid, Sv., is ontvankelijk; dat is het geval, wanneer de verdachte, die het onderzoek met
toepassing van art. 136 Sv. aan het toezicht op de kamer van inbeschuldigingstelling
onderwerpt, voor dat rechtscollege aanvoert dat de onderzoeksrechter ratione loci
onbevoegd is om kennis te nemen van de feiten waarop de aanvullende vorderingen
van de procureur des Konings steunen, op grand dat er geen enkele samenhang
bestaat tussen die feiten en die waarvan de onderzoeksrechter oorspronkelijk
kennisgenomen heeft. (lmpliciet.). (Artt. 136 en 416, tweede lid, Sv.)
1551
26 september 2001
27. - Technische bijstand tijdens opsporingsonderzoek - Later optreden voor
rekening van burgerlijke partij - Gevolgen.
De enkele omstandigheid dat iemand tijdens het opsporingsonderzoek aan de
verbalisanten technische bijstand verleent en later voor rekening van de burgerlijke
partij optreedt, volstaat niet om een redelijke twijfel te doen rijzen nopens de

-210onpartijdigheid waarmee het onderzoek gedaan werd, heeft evenmin de nietigheid
van het door het onderzoek verkregen bewijs voor gevolg en Ievert geen processuele
ongelijkheid op.
2 oktober 2001
1615
28. --- Kmner van inbesclwldigingstelling - Samenstelling - Beslissingen over
bijkomende onderzoeksverrichtingen - Regelmatigheid van opeenvolgende beslissingen.
De omstandigheid dat de samenstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling
die in de loop van het gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over een hoger
beroep tegen de beslissingvan de onderzoeksrechter betreffende bijkomencle onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid van de regeling van de
rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voorwerp oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betreffende de
onpartijdigheid van de rechters. (Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Sv.; algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.)
2 oktober 2001
1624
29. ·-- Huiszoeking- Inbeslagname van stukken - Materiele onmogelijkheid om
de stuhken onmicldellijh ter plaatse gronclig te onclerzoeken - Stuhh.en die verband
h.unnen hebben met de misclrijven waarvan de onderzoeksrechter is geadieerd Inbeslagname met het oog op een later onderzoek van de stukhen - Rechtsgeldigheid.
De officier van gerechte!ijke politie, die gelast is met de uitvoering van een door een
onderzoeksrechter afgeleverd bevel tot huiszoeking, blijft binnen de perken van dit
mandaat en gaat rechtsgeldig tot inbeslagname over, wanneer hij omwille van de
materiele onmogelijkheid om ze onmiddellijk ter plaatse grondig te onderzoeken,
stukken in beslag neemt die op het eerste gezicht een verb and kunnen hebben met de
misdrijven waarvan de onderzoeksrechter is geadieerd, ten einde ze op een later
tijdstip nader te kunnen onderzoeken.
20 november 2001
1968
30. - Zuivering van nietigheid- Doel.
De zuiveringvan de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling,
krachtens de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering,
beoogt een dub bel doe! : eensdeels, vermijden dat de vonnisrechter bij de vonning van
zijn overtuiging ongewild be'invloed wordt door zijn feitelijke kennis van de inhoud
van de nietige stukken, anderdeels, het onderzoeksgerecht toelaten nog op een nuttig
tijdstip nietige onderzoeksdaden op een regelmatige wijze over te doen of te
herstellen. (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
11 december 2001
2153
31. ·-- Zuivering van nietigheid- Nietigverklaarde stuhken - Definitieve verwijdering uit de rechtspleging - Gevolg.
Het definitief verwijderen uit de rechtspleging van de ingevolge een zuiveringsproceclure met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek
van Strafvordering nietig verklaarde stukken komt allen ten goede, daar deze nietige
stukken tegen niemand worden ingebracht en elkeen uitsluitend beoordeeld wordt op
grond van geldige stukken; hieruit volgt dat deze nietige stukken steeds definitiefuit
de procedure dienen verwijderd te worden en door niemand verder aangewencl
kunnen worden. (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
11 december 2001
2153
32. - Zu.ivering van nietigheden -- Definitieve verwijdering en verbod tot verdere
aanwending van de nietigverklaarcle stuhhen - Gevolgen van de zuivering ten
opzichte van de bij deze procedure niet opgeroepen personen.
De omstandigheid dat eiser zelf bij een eerdere zuiveringsprocedure niet werd
opgeroepen doet geen afbreuk aan de regel dat de ingevolge deze zuiveringsprocedure
nietigverklaarde stukken definitief nit de procedure dienen verwijderd te worden en
door niemand verder aangewend kunnen worden. (Art. 235bis Sv.)
11 december 2001
2153
33. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging Ingevolge een eerdere zuiveringsproceclure nietigverhlaarde stuhken - Definitieve

-- 211 verwijdering en verbod tot aanwending van de nietigverklaarde stukken -- Beoordeling uan de stmfvordering op grand van andere regelmatige bewijsmiddelen -Gevolg.
De omstandigheid dat, bij de regeling van de rechtspleging, noch de part~jen, noch
de kamer van inbeschuldigingstelling toegang hebben tot de nietig verklaarde
stukken belet niet dat de strafvordering wordt beoordeeld op andere bewijsmidclelen,
die niet voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en die ermee niet verstrengeld zijn, die later aan de tegenspraak zullen worden onderworpen voor de vounisrechter, die hun bewijswaarde zal beoordelen zonder kennis te hebben van de
onwettig bevonden bewijzen die uit het strafdossier werden verwijderd; de beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling, met uitsluiting van
de nietig verklaarde stukken houdt derhalve geen miskenning van het recht van
verdediging in en sluit evenmin de mogelijkheid van een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht uit. (Artt. 5 E.VRM.; 235bis, § 6, Sv.)
11 december 2001
2153
34. - Kamer uan inbeschuldigingstelling -- Eerdere zuivering van nietigheden Regeling van de rechtspleging - Bevoegdheid - Gevolg.
Uit de bepalingen van artikel 235bis, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering volgt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging
gebonden is door de vorige beslissingen tot verwijdering van nietige stukken en zelf
niet opnieuw deze nietigheden kan onderzoeken. (Art. 235bis, §§ 5 en 6, Sv.)
11 december 2001
2153
35. - Kamer van inbeschuldigingstelling --· Zuivering van nietigheden - Gevolgen van de nietigheidsbeslissingen ten opzichte van de bij deze procedure niet
betrokhen personen.
Het bindend karakter van eerdere nietigheidsbeslissingen in toepassing van de
artikelen 131, § 1; 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering, geldt eveneens
voor diegene die niet bij de zuiveringsprocedure werd betrokken, aangezien die
zuivering allen ten goede komt, rekening houdend met de belangen van alle partijen.
(Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
11 dece1nber 2001
2153
36. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Middelen die verband houden met de bewijswaardering of de openbare orde- Mogelijkheid tot het opnieuw opwe1pen van dergelijke middelen - Beperking.
De bepaling van artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering, dat de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1 of de gronden
van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, waarover reeds eerder
uitspraak werd gedaan, nogmaals als middelen die verband houden met de bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen, voor de feitenrechter kunnen
worden opgeworpen, houdt niet in dat diezelfde middelen reeds bij de regeling van de
rechtspleging overeenkomstig artikel 235bis, § 1, kunnen worden opgeworpen. (Artt.
131, § 1, en 235bis, §§ 1 en 5, Sv.)
11 december 2001
2153
37. - Kamer van inbeschuldigingstelling -- Zuivering van nietigheden- Beoordeling van de regelmatigheid van de op dat ogenblik voorhanden zijnde stukken Beoordeling van de r('-gelmatigheid op gmnd van de op dat ogenblik gekende
elementen - Verder verloop van de procedure - Geuolg.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die bij een eerdere zuiveringsprocedure de
regelmatigheid van alle op dat ogenblik voorhanden zijnde stukken heeft beoordeeld,
kan, in het verder verloop van de procedure of bij de regeling van de rechtspleging,
zelf niet meer tot een nieuwe aanvullende beoordeling van de regelmatigheid van
deze stukken overgaan op grond van de elementen die bij haar eerdere beslissing
gekend waren. (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
11 december 2001
2153
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38. - lnverdenkinggestelde - Begrip.
De hoedanigheid van inverdenkinggestelde in de zin van artikel 61bis, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering wordt bepaald door de mededeling van de onderzoeksrechter, ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving, aan de betrokken
persoon dat er tegen hem ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. (Art. 61bis,
eerste lid, Sv.)
11 december 2001
2153
39. - lnverdenkinggestelde - Bevel tot medebrenging - Vaststelling van het
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld - Afwezigheid van betekening en
uitvoering van het bevel tot medebrenging - Gevolg.
De enkele omstandigheid dat tegen iemand een niet uitgevoerd noch betekend
medebrengingsbevel wordt uitgevaardigd, zelfs al is het gemotiveerd door het
bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld, houdt, op zich, niet noodzakelijk in
dat tegen die persoon de strafvordering is ingesteld en dat hij, derhalve, krachtens
artikel 61bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dezelfde rechten geniet als de
inverdenkinggestelde. (Artt. 61bis, tweede lid, Sv.; 3 Wet Voorlopige Hechtenis.)
11 december 2001
2153

40. - Regelmatigheid- Kamer van inbeschuldigingstelling- Onderzoek van de
regelmatigheid van de procedure - Middel opgeworpen door de verdachte Verwerping - Draagwijdte.
Alleen uit de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door de
verdachte aangevoerd middel m.b.t. de regelmatigheid van de rechtspleging niet
heeft aangenomen, kan niet worden afgeleid dat die kamer zich onwettig heeft
onttrokken aan het onderzoek dat zij krachtens de artt. 135, § 2, en 235bis, Sv., moet
verrichten. (Artt. 135, § 2, en 235bis Sv.)
19 december 2001
2223
41. - Regeling van de rechtspleging - Raadlwmer - Oproepingen verstuurd
door de griffier- ldentiteiten - Bewijs - Draagwijdte.
De oproepingen die de griffier van de raadkamer verstuurt met het oog op de
regeling van de rechtspleging, bewijzen niet dat de daarin vermelde identiteiten
overeenstemmen met de burgerlijke stand van de daarin aangewezen personen,
zolang dat stuk niet van valsheid wordt beticht. (Art. 127 Sv.)
19 december 2001
2223

ONDERZOEKSGERECHTEN
1. - Verstekbeslissing - Verzet.
Tegen een bij verstek gewezen beslissing van een onderzoeksgerecht staat alleen
verzet open wanneer dat rechtscollege als vonnisgerecht uitspraak doet en de
beslissing het karakter heeft van een eigenlijk vonnis in de zin van art. 149 Gw.
10 januari 2001
48
2. - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vorderingen tot
verwijzing - Feiten die bij de onderzoeksrechter oorspronkelijk niet aanhangig zijn
gemaakt - Personen die niet venneld worden in de vordering tot aanvullend
onderzoek - Wettigheid.
Bij de regeling van de rechtspleging kan de procureur des Konings, die de
strafvordering instelt, feiten in aanmerking nemen die bij de onderzoeksrechter niet
aanhangig zijn gemaakt maar uit het onderzoeksdossier blijken, en kan hij tevens
andere personen in beschuldiging stellen dan die welke vermeld worden in de
vordering tot aanvullend onderzoek; de procureur des Konings maakt die nieuwe
feiten aldus bij de onderzoeksrechter aanhangig en stelt de strafvordering in tegen
die personen, aan wie de wet, vanaf dat ogenblik, dezelfde rechten als aan de
verdachte toekent. (Art. 127 Sv.)
17 januari 2001
98
3. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek - Controle van de rechtspleging- Onregelmatigheid van een handeling van onderzoek - Begrip.

-213Het feit dat de beschikking tot verwijzing geen antwoord heeft gegeven op alle,
door de beklaagde aangevoerde excepties, vormt geen onregelmatigheid, verzuim of
nietigheid die een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging aantast.
(Artt. 131, 135 en 235bis Sv.)
24 januari 2001
165
4. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeh - Controle van de rechtspleging - Beschihhing tot verwijzing - Onvolledige motivering - Gevolg.
De bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om een stuk nietig te
verklaren en de verwijdering van dat stuk uit het dossier te bevelen, strekt zich niet
uit tot de beschikking van de raadkamer waarvan de motivering onvolledig werd
geacht. (Art. 235bis Sv.)
24 januari 2001
165
5. - Regeling van de rechtspleging - Hoger beroep tegen beschihhingen van de
raadhamer- Inverdenhinggestelde- Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling
- Onmiddellijh cassatieberoep - Ontvanhelijhheid.
Overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan een
inverdenkinggestelde maar onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hager beroep tegen
de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,
op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hager beroep kon instellen. (Artt. 135,
§ 2, en 416, tweede lid, Sv.)
30 januari 2001
193
6. - Raadhamer - Beslissing van regeling van de procedure - Uitspraah Openbare terechtzitting - Rechtsgeldigheid.
De beslissing van de raadkamer die de procedure regelt, moet niet het voorwerp
uitmaken van een uitspraak maar enkel van een akte die gedateerd en ondertekend
is door de voorzitter en de griffier, zodat de omstandigheid dat de beslissing in
openbare terechtzitting is uitgesproken, de rechtsgeldigheid van de beslissing zelf
niet aantast. (Art. 127 Sv.)
6 februari 2001
218
7. - Voorlopige hechtenis- Handhaving- Aanwijzingen van schuld- Nietigheid van onderzoehshandeling - Taah van het onderzoehsgerecht - Prima facie
onderzoeh van aangevoerde onregelmatigheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling die de voorlopige hechtenis handhaaft na
een prima facie onderzoek van de door de verdachte aangev9erde onregelmatigheid
van een onderzoekshandeling, blijft geadieerd om uitspraak te doen over de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek met toepassing van art. 235bis Sv. (Art.
235bis Sv,)
20 februari 2001
343
8. - Kamer van inbesclwldigingstelling- Voorlopige hechtenis- Regelmatigheid van gerechtelijh onderzoeh - Beslissing over handhaving voorlopige hechtenis Latere uitspraah over procedure van zuivering van nietigheden.
De kamer van inbeschuldigingstelling die de voorlopige hechtenis handhaaft na
een prima facie onderzoek van de door de verdachte aangevoerde onregelmatigheid
van een onderzoekshandeling, blijft geadieerd om uitspraak te doen over de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek met toepassing van art. 235bis Sv. (Art.
235bis Sv.)
20 februari 2001
343
9. - Raadhamer - Verwijzing naar het vonnisgerecht - Feiten waarvoor geen
gerechtelijh onderzoeh was gevorderd.
De raadkamer kan een verdachte oak verwijzen voor feiten waarvoor geen
gerechtelijk onderzoek was gevorderd maar waarvoor de procureur des Konings in
zijn eindvordering de verwijzing naar de rechtbank vordert. (Art. 130 Sv.)
13 maart 2001
405
10. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht op het verloop van het
onderzoeh - Verzoehschrift - Voorwaarden - Gevolg.
Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het strafonderzoek of van de
ermee gepaard gaande strafvordering en is mitsdien niet vatbaar voor onmiddellijk

-214cassatieberoep, het arrest dat het verzoek strekkend tot toezicht van het onderzoek
overeenkornstig art. 136 Sv., onontvankelijk verklaart om reden dat het verzoekschrift niet werd ingediend volgens de bepalingen van dit artikel, en dat de termijn
van ze~ maanclen sinds een vorig toezichtsanest nag niet is verstreken. (Art. 136 Sv.)
510
27 rnaart 2001
11. - Kamer uan inbesc!wldigingstelling- Bewijsmiddel- Eed- Onwettigheid
·-- Onaantastbare beoordeling - Toepassing.
De otlwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt
niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen; het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid
van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze te
beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast; de
kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid te hebben vastgesteld van de
door de verclachte onder eed afgelegcle verklaringen, beslist dat het recht op een
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dater een oorzakelijk verband bestaat
tussen cle door nietigheid aangetaste verklaringe11 en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het Iicht zijn gebracht, verantwoordt
haar beslissing m.b. t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet naar recht.
(Art. 6.1. E.V.R.M.: artt. 136, 136bis en 235bis Sv.)
18 april 2001
644
12. - Uitlevering -- Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverhlaring
-- Beslissing - Te vennelden wetsbepalingen.
De gerechten die de tenuitvoerlegging moeten bevelen van het door een bevoegde
buitenlanclse overheid uitgevaanligde bevel tot aanhouding, zijn niet verplicht om in
bun beslissing opgave te doen van de wets- en de verdragsbepalingen die de
voorwaarden voor de uitlevering bepalen. (Art. 3, tweede lid, Uitleveringswet.)
18 april 2001
649
13. - 'Voorrecht van rechtsmacht - Plcwtsveruangend magistraat - l'Vledebehlaagclen - 1t1isdaden -- 'Vordering tot aanneming van verzachtende omstandigheden - Kamer van inbesclwlcligingstelling - Bijhomende onderzoehshandelingen
geuraagd door de medebehlaagclen - Beslissingen - Cassatieberoep - Ontvanhelijhheid.
Wam1eer de procmem-generaal bij het hof van beroep de kamer van inbeschuldigi.ngstelling
vmde1t aan een plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste
gelegde misdaden te correctionaliseren, kan geen omniddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen van verzachtende
omstandigheden als deze omtrent de door de medebeldaagden gevraagde bijkomende
onderzoekshandelingen. (Artt. 416, tweede lid, en 479 Sv.)
24 april 2001
714
14. - Regeling van de rechtspleging- Procureur des Konings - 'Vordering tot
verw(jzing - Inuerdenhinggestelde in voorlopige hechtenis - Kennisgeving uan de
terbeschihhingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Afwijzing uan de
aanuraag tot verlenging van de tennijn door de onderzoehsrechter- Hoger beroep Beslissing uan de hamer van inbeschuldigingstelling- Cassatieberoep - Ontvanhelijhheid.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de
door de onderzoeksrechter afgewezen aanvraag van de inverdenkinggestelde in
voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het dossier, na
het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep
kan worden ingesteld. (Artt. 127 en 416, eerste lid, Sv.)
24 april 2001
715
15. -- Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - 'Vorclering tot
verw(jzing - Inuerdenhinggestelde in voorlopige hechtenis - Kennisgeving uan de
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-215terbeschihhingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Aanvraag tot verlenging van de tennijn aan de raadhamer - Verzoeh ongegrond verhlaard - Hoger
beroep - Beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep Ontvanhelijhheid.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over de
door de raadkamer ongegrond verklaarde aanvraag van de inverdenkinggestelde in
voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het dossier, na
het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep
kan worden ingesteld. (Art. 127 en 416, eerste lid, Sv.)
24 april 2001
715
16. - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vordering tot
verwijzing - Inverdenhinggestelde in voorlopige hechtenis - Kennisgeving van de
terbeschihhingstelling van het dossier gedurende drie dagen - Aanvraag tot verlenging van de termijn aan de raadhamer- Verzoeh ongegrond verhlaard - Cassatieberoep - Ontvanhelijhheid.
De beslissing van de raadkamer, die uitspraak doet over de door de raadkamer
ongegrond verklaarde aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis
tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het dossier, na het nemen door de
procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of een
arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden
ingesteld. (Art. 127 en 416, eerste lid, Sv.)
24 april 2001
715
17. - Raadhamer- Opschorting van de uitspraah van de veroordeling- Kamer
van inbeschuldigingstelling - Verwijzing van de verdachte naar de correctionele
rechtbanh - Conclusie van de verdachte - Geen bijzonder middel - Recht van
verdediging - Gevolg.
De raadkamer kan, op het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een
beschikking van de raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling,
die beslissing tenietdoen en de verdachte, bij wege van nieuwe beschikkingen, naar
de correctionele rechtbank verwijzen; aileen uit de omstandigheid dat de verdachte
die mogelijkheid in zijn conclusie niet heeft overwogen en hiertegen bijgevolg geen
bijzonder middel heeft aangevoerd, kan geen miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging worden afgeleid. (Algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
788
2 mei 2001
18. - Uitlevering- Recht van verdediging- Uitvoerbaarverhlaring van een door
een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel.
De artikelen 6 E.VR.M. en 14 I.VB.P.R. hebben geen betrekking op het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de
uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel. (Art. 6 E.VR.M., art. 14 I.VB.P.R. en art. 3 Uitleveringswet.)
827
8 mei 2001
19. - Uitlevering - Uitvoerbaarverhlaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel - Voorwaarden.
Om een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren client het onderzoeksgerecht na te gaan
ofhet feit zelfwaarvoor dat aanhoudingsbevel is verleend en niet de omschrijving die
de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft een misdrijf is volgens de Belgische
wetten en of het in het uitleveringsverdrag is omschreven; aldus vermag het
onderzoeksgerecht het exequatur te verlenen voor een feit dat volgens de wet van de
buitenlandse overheid een verzwarende omstandigheid vormt, maar in Belgie een
zelfstandig misdrijf is. (Art.1 en 3 Uitleveringswet.)
8 mei 2001
827
20. - Wettigheid van de beslissingen - Vonnisgerechten - Bevoegdheden
Grenzen.

-216Behoudens een geschil inzake bevoegdheid zijn de vonnisgerechten niet bevoegd
om de wettigheid te onderzoeken van de beslissingen van de onderzoeksgerechten,
die geldig blijven zolang zij door het Hof van Cassatie niet zijn vernietigd.
16 mei 2001
914
21. - Regeling van de rechtspleging- Neerlegging van conclusie - BezwarenMotivering.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten bij de uitspraak
over de regeling van de rechtspleging de bezwaren nader te omschrijven of de
gronden op te geven waarom die onvoldoende worden geacht; wanneer derhalve in
conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of aangevoerd,
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die
bezwaren bestaan of niet bestaan.
23 mei 2001
996
22. - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Verzuim uitspraak te doen
over alle telastleggingen - Aanvullende beschikhing.
Wanneer de raadkamer bij de regeling van rechtspleging verzuimt uitspraak te
doen over een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, heeft zij desbetreffend haar rechtsmacht niet volledig uitgeoefend en dient zij
bijgevolg over die telastlegging, die bij haar aanhangig blijft, bij een aanvullende
beschikking uitspraak te doen. (Art. 127 Sv.)
29 mei 2001
1029
23. - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Verzuim uitspraah te doen
over alle telastleggingen - Gevolg.
Wanneer de raadkamer bij de regeling van de rechtspleging verzuimt uitspraak te
doen over een bepaalde telastlegging en daarom de inverdenkinggestelde wegens
deze telastlegging niet naar de correctionele rechtbank verwijst, houdt zulks geen
buitenvervolgingstelling in. (Art. 127 Sv.)
29 mei 2001
1029
24. - Bijkomende onderzoekshandeling - Weigering door de onderzoeksrechter
-Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling -Arrest - Regeling van de
rechtspleging - Zelfde magistraat - Herhaald verzoek - Wrahing - Oorzaken Beslissing alvorens recht te doen - Gevolg.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van art.
61quinquies, Sv., oordeelt over het hager beroep van een van de partijen tegen de
weigering van de onderzoeksrechter om een bijkomende onderzoekshandeling te
verrichten, is een uitspraak alvorens recht te doen in de zin van art. S2S, so, 1,
Ger.W., zodat de magistraat die aan die uitspraak heeft medegewerkt, bij de regeling
van de rechtspleging, in voorkomend geval kan kennisnemen van het herhaald
verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. (.Art. S2S, so, 1,
Ger.W.; artt. 61quinquies en 127 Sv.)
30 mei 2001
1037
25. - Raadkamer- Beschikking tot verwijzing- Hoger beroep van de verdachte
- Grieven - Aanvullende opdrachten.
De noodzaak om aanvullende onderzoeksopdrachten te verrichten is niet een van
de middelen die de verdachte krachtens de artt. 131, § 1, en 135, § 2, Sv., voor de
kamer van inbeschuldigingstelling kan doen gelden tegen de beschikking tot verwijzing. (Artt. 131, § 1, en 135, § 2, Sv.)
27juni2001
1291

26. - Regeling van de rechtspleging- Aanvullende opdrachten- RaadhamerWeigering- Hoger beroep van de verdachte- Kamer van inbeschuldigingstellingNiet-gegrond hager beroep - Recht van verdediging - Gevolg.
De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hager beroep niet
ontvankelijk verklaart dat de verdachte ingesteld heeft tegen de beschikking tot
verwijzing van de raadkamer, die geweigerd heeft aanvullende onderzoeksopdrachten te doen verrichten, kan op zich het recht van verdediging van de
verdachte niet miskennen, aangezien hij tijdens de eerste fase van de regeling van de
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-217rechtspleging de onderzoeksrechter heeft kunnen vragen om dergelijke opdrachten te
verrichten. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging; art. 127, vierde lid,
Sv.)
27juni2001
1291
27. - Kamer van Inbeschuldigingstelling- Buitenlands bevel tot aanhoudingUitvoerbaarverklaring- Hoger beroep- Verzoek tot voorlopige invrijheidstellingBevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem
regelmatig betekend buitenlands bevel tot aanhouding is aangehouden, zolang zij
niet over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring heeft beslist.
(Artt. 3, tweede lid, en 5, vierde lid, Uitleveringswet.)
3 juli 2001
1330
28. - Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot buitenvervolgingstelling
van de raadkamer - Hoger beroep van een persoon wiens hoedanigheid van
burgerlijke partij betwist wordt- Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
- Onmiddellijk cassatieberoep - Verdachte - Ontvankelijkheid.
De verdachte kan alleen maar een onmiddellijk cassatieberoep instelling tegen de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die
waarin hij hoger beroep kan instellen tegen een beschikking tot verwijziging
overeenkomstig art. 135, § 2, Sv.; het onmiddellijk cassatieberoep dat de verdachte
tegen een arrest instelt, gewezen op het hoger beroep dat een persoon, wiens
hoedanigheid van burgerlijke partij betwist wordt, heeft ingesteld tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, is dus niet ontvankelijk. (Art.
135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
24 juli 2001
1338
29. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging Onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking- Onmiddellijk cassatieberoep van
de burgerlijke partij - Ontvankelijkheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling die bij de regeling van de rechtspleging het
hoger beroep van de burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaart, maar in werkelijkheid die partij geroepen werd uitspraak te doen over de onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden die de verwijzingsbeschikking zelf aantasten, is gehouden
de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken.
1346
31 juli 2001
30. - Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring - Bevel tot aanhouding - Internationaal Straftribunaal voor Ruanda - Uitvoerbare beslissing Voorwaarde.
Uit het onderling verband tussen de verschillende leden van art. 12, § 1, wet 22
maart 1966 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal
voor voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, volgt dat
elke beslissing die het door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitgevaardigd
aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard, uitvoerbaar is. (Art. 12, § 1, wet 22 maart
1996.)
1357
7 augustus 2001
31. - Wetsbepalingen - rechtsplegingsregels - Toepassing door de rechter Omvang.
De beslissing van de raadkamer waarbij een aanhoudingsbevel van het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda uitvoerbaar wordt verklaard, maakt geen voorwerp uit van een debat op tegenspraak en wordt evenmin ter zitting uitgesproken.
(Art. 12, § 1, vierd lid, wet 22 maart 1996.)
1357
7 augustus 2001
32. - Rechtspleging tot uitvoerbaarverklaring van een internationaal aanhoudingsbevel - Rechtspleging.
Geen enkele bepaling schrijft voor dat de beslissing van de onderzoeksgerechten
waarbij een door het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd

-- 218 aanhoudingsbevel uitvoerbaar wordt verklaard, het voorwerp moet uitmaken van
een debat op tegenspraak.
7 augustus 2001
1357
33. - Rechtspleging tot uitvoerbaarverhlaring van een internationaal aanhoudingsbevel- Vordering van het openbaar ministerie- Mededeling van de vordering.
In het kader van een rechtspleging tot uitvoerbaarverklaring van een inteinationaal aanhoudingsbevel, kan het O.M. tussenkomen op grand van zijn algemene
vorderingsbevoegdheid; geen enkele bepaling verplicht hem ertoe zijn vorderingen
mede te delen aan de persoon op wie die vordering betrekking heeft of verbiedt het
onderzoeksgerecht de redenen ervan over te nemen.
7 augustus 2001
1357
34. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Buitenvervolgingstelling van de
inverdenkinggestelde - Bwgerlijke partij - Veroordeling in de hasten - Conclusie
- Verplichting tot antwoord.
Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenvervolgingstellingvan eeninverdenkinggestelde,
de burgerlijke partij veroordeelt in de kosten van de openbare vordering neemt geen
voorlopige of voorbereidende beslissing, maar spreekt een vonnis uit waarop artikel
149 Grondwet van toepassing is, zodat op de desbetreffende conclusie van de
burgerlijke partij dient geantwoord te worden. (Art. 149, Gw. 1994; artt. 162 en 211
Sv.)
4 september 2001
1378
35. - Kamer van inbesclwldigingstelling - Buitenvervolgingstelling van de
inverdenkinggestelde- Burgerlijhe partij- Veroordeling in de hasten- Aard van de
beslissing - Gevolg.
Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenveivolgingstelli11gvan een inverdenkinggestelde,
de burgerlijke partij veroordeelt in de kosten van de openbare vordering neemt geen
voorlopige of voorbereidende beslissing, maar spreekt een vonnis uit waarop artikel
149 Grondwet van toepassing is, zodat op de desbetreffende conclusie van de
burgerlijke partij dient geantwoord te worden. (Art. 149, Gw. 1994; artt. 162 en 211
Sv.)
4 september 2001
1378

36. - Kamer van inbeschuldigingstelling- Tergend en roekeloos hager beroep Vordering tot schadeuergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte ·
Bevoegdheid.
Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de
onderzoeksgerechten bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hager beroep vanwege de burgerlijke partij. (Artt. 159, 162, 191, 194 en 212 Sv.)
4 september 2001
1380
37. - Raadkamer- Regeling van de rechtspleging- Inverdenkinggestelde Verzoek om bijkomende onderzoekshandeling- Weigering- Venvijzingsbeschikking
- Hoger beroep - Ontvankelijkheid.
De weigering van de raadkamer, die gelast werd met de rechtspleging, om een
nieuwe bijkomende onderzoekshandeling te bevelen levert geen onregelmatigheid
van de verwijzingsbeschikking open verleent derhalve de inverdenkinggestelde geen
grand tot hoger beroep. (Art. 135 Sv.)
4 september 2001
1384
38. - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Inverdenkinggestelde Niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering- Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5 Sw. - Verwijzingsbeschikking -Hoger beroep - Ontvankelijklwid.
De eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5,
tweede lid, Strafwetboek maakt geen grand van verval van de strafvordering in de
zin van Hoofdstuk IV van de voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering
en van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering uit. (Art. 5 S.W.; 135, § 2, Sv.)
4 september 2001
1384
39. - Gezag van gewijsde - Kracht van gewijsde - Voorwaarde.

-219Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde en
kunnen in kracht van gewijsde gaan iri geval de wet ze het recht verleent om over de
grand van de zaak uitspraak te doen zoals een vonnisgerecht.
18 september 2001
1469
40. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Beslissing - Grands lag - Volledig
dossier - Begrip.
Het volledige dossier waarover het onderzoeksgerecht, in de regel, moet beschikken om te kunnen beslissen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, bestaat
uit het geheel van de onderzoeksstukken. (Artt. 21, 22, 26, ~ 3, 27 en 30, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
19 september 2001
1482
41. - Regeling van de rechtspleging - Voorlopige hechtenis - Inzage van het
dossier - Zaak in beraad - Bepaling van de dag voor uitspraak - Gevolg.
Voor het regelen van de rechtspleging inzake een preventief gehechte verdachte,
worden de verdachte en dienst raadsman ter kennis gebracht dat het dossier
gedurende twee dagen ter beschikking wordt gehouden; wanneer de raadkamer de
zaak in beraad houdt om haar beschikking uit te spreken en een dag heeft bepaald
voor haar uitspraak, vereist geen wetsbepaling daarenboven dat de verdachte die
zich in voorlopige hechtenis bevindt evenals zijn raadsman nogmaals in kennis
zouden worden gesteld dat het dossier gedurende twee dagen ter beschikking wordt
gehouden. (Art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 127 Sv.) ·
25 september 2001
1542
42. - Voorlopige hechtenis - Regeling van de rechtspleging- Verwijzing naar de
correctionele rechtbank- Handhaving van de hechtenis- Afzonderlijke beschiliking
- Afzonderlijh de bat - Omvang.
Artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis houdt in, eensdeels, dat de raadkamer
eerst over de verwijzing oordeelt en vervolgens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke beschikkking over de handhaving van de voorhechtenis, anderdeels, dat over
deze handhaving een afzonderlijk debat wordt gevoerd; geen wetsbepaling vereist
dat deze beslissing tot handhaving uit een gelijktijdig beraad zou voortvloeien. (Art.
26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
1542
25 september 2001
43. - Onderzoehsrechter- Bevoegdheid ratione loci- Samenhang- Voorwaar·
den.
De onderzoeksrechter, die territoriaal bevoegd is op grand van een van de bij
artikel 62bis, eerste lid, Sv., bedoelde criteria, kan de bij hem aanhangig gemaakte
samenhangende feiten reeds onderzoeken wanneer die samenhang met voldoende
waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden die zijn vastgesteld
op het ogenblik waarop hij van die feiten heeft kennisgenomen, waarbij het
onderzoeksgerecht de zaak daarna vooralsnog aan die magistraat kan onttrekken,
als uit het verloop van het onderzoek zou blijken dat de aangevoerde samenhang niet
bestaat. (Artt. 62bis, 226 en 227 Sv.)
26 september 2001
1551
44. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling - Beslissingen over
bijlwmende onderzoehsverrichtingen - Regelmatigheid van opeenvolgende beslissingen.
De omstandigheid dat de samenstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling
die in de loop van het gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over een hager
beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter betreffende bijkomende onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid van de regeling van de
rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voorwerp oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betreffende de
onpartijdigheid van de rechters. (Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Sv.; algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.)
1624
2 oktober 2001
45. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Regelmatigheid Toezicht - Verplichting.

-220De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar
ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure nagaan in alle gevallen waarin ze van de zaak kennisneemt;
die regel is eveneens van toepassing, wanneer dat rechtscollege kennisneemt van een
hoger beroep inzake voorlopige hechtenis. (Art. 235bis, §§ 1 en 2, Sv.)
1633
3 oktober 2001
46. - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Voorwaarden - Volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid - Beoordeling.
Ret onderzoeksgerecht beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, of het voor de
openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk is om de voorlopige hechtenis te handhaven; het kan zijn vaststelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis
volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, kracht bijzetten door te wijzen
op het bestaan van een ofmeerdere in art. 16, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis,
bedoelde voorwaarden. (Artt. 16 en 21, § 4, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 oktober 2001
1834
47. - Regeling van de rechtspleging- Hoger beroep tegen de beschihkingen van
de raadkamer- Verdachte- Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstellingBetwisting over het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld- Onmiddellijk
cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Krachtens art. 416, tweede lid, Sv., kan de verdachte slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet over zijn hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer,
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, op voorwaarde dat hij
tegen die beschikking hager beroep heeft kunnen instellen; er wordt geen geschil
inzake bevoegdheid opgeworpen noch enige niet-ontvankelijkheid van de strafvordering aangevoerd, wanneer de verdachte betoogt dater onvoldoende aanwijzingen van
schuld of van een misdrijfbestaan. (Artt. 129, 130, 131, § 1, 135, § 2, 416, tweede lid,
en 539 Sv.)
2017
28 november 2001
48. - Beschikhing tot verwijzing- Eindbeslissing op de strafvordering- Cassatieberoep van de behlaagde - Toezicht van het Hof- Grenzen.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep
instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht
verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de middelen die het ambtshalve
kan voordragen, beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht.
28 november 2001
2024
49. - Raadlwmer- Beschikking tot verwijzing- Samenstelling van het onderzoeksgerecht- Onregelmatigheid - Gevolg.
Een beschikking van verwijzing van de verdachte naar het vonnisgerecht waaruit
blijkt dat dezelfde magistraat als procureur des Konings en als voorzitter van de
raadkamer zijn ambt uitoefent, bevat een onregelmatigheid waardoor deze beschikking als authentieke akte niet bestaat. (Art. 127 Sv.)
2078
4 december 2001
50. - Verwijzingsbeschikking- Eindbeslissing op de strafvordering- Cassatieberoep van de beklaagde - Toezicht van het Hof- Grenzen.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing op de strafvordering, cassatieberoep
instelt tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar het vonnisgerecht
verwijst, zijn het toezicht van het Hof en, bijgevolg, de middelen die het ambtshalve
kan voordragen,. beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid van het vonnisgerecht.
5 december 2001
2082
51. - Kamer van inbesclwldigingstelling- Eerdere zuivering van nietighedenRegeling van de rechtspleging - Bevoegdheid - Gevolg.
Uit de bepalingen van artikel 235bis, § 5 en § 6, Wetboek van Strafvordering volgt
dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging

-221gebonden is door de vorige beslissingen tot verwijdering van nietige stukken en zelf
niet opnieuw deze nietigheden kan onderzoeken. (Art. 235bis, §§ 5 en 6, Sv.)
11 december 2001
2153
52. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Zuivering van nietigheden - Beoordeling van de regelmatigheid van de op dat ogenblih voorhanden zijnde stuhlwn Beoordeling van de regelmatigheid op grand van de op dat ogenblih gekende
elementen - Verder verloop van de procedure - Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die bij een eerdere zuiveringsprocedure de
regelmatigheid van alle op dat ogenblik voorhanden zijnde stukken heeft beoordeeld,
kan, in het verder verloop van de procedure of bij de regeling van de rechtspleging,
zelf niet meer tot een nieuwe aanvullende beoordeling van de regelmatigheid van
deze stukken overgaan op grond van de elementen die bij haar eerdere beslissing
gekend waren. (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
17 januari 2001
2153
53. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeh van de regelmatigheid
van de procedure - Middel opgeworpen door de verdachte - Verwerping Draagwijdte.
Alleen uit de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling een door de
verdachte aangevoerd middel m.b.t. de regelmatigheid van de rechtspleging niet
heeft aangenomen, kan niet worden afgeleid dat die kamer zich onwettig heeft
onttrokken aan het onderzoek dat zij krachtens de artt. 135, § 2, en 235bis, Sv., moet
verrichten. (Artt. 135, § 2, en 235bis Sv.)
19 december 2001
2223
54. - Regeling van de rechtspleging -Hoger beroep tegen de beschihkingen van
de raadkamer- Verdachte- Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstellingCassatieberoep voor het eindarrest of het eindvonnis - Cassatiemiddel - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
Het middel op grond waarvan eiser aanvoert dat de appelrechters hem, bovenaan
hun arrest, een andere identiteit dan de zijne hebben gegeven, houdt geen verband
met de grieven die eiser in cassatie krachtens de artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis en 416,
tweede lid, Sv., mag aanvoeren tot staving van het cassatieberoep dat hij v66r het
eindarrest of eindvonnis instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die
hem verwijst naar de correctionele rechtbank, en het is bijgevolg niet ontvankelijk.
(Artt. 131, § 1, 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid, Sv.)
19 december 2001
2223
55. - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoeh van de regelmatigheid
van de procedure - Voorlopige hechtenis - Handhaving- Regelmatigheid van het
bevel tot aanhouding - Voorlopige Hechteniswet - Eigen procedureregelen tot
controle van de regelmatigheid - Gevolg.
Wanneer de door de verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot
het verlenen van een bevel tot aanhouding en de handhaving van de voorlopige
hechtenis betre:ffen, waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen procedureregelen tot
controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, zijn alleen die procedureregelen van toepassing en levert een miskenning van deze wettelijke voorwaarden
geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artt. 131 en 235bis Sv.
op.
26 december 2001
2287

ONDERZOEKSRECHTER
1. - Regeling van de rechtspleging - Procureur des Konings - Vorderingen tot
verwijzing - Feiten die bij de onderzoehsrechter oorspronhelijk niet aanhangig zijn
gemaaht - Personen die niet venneld worden in de vordering tot aanvullend
onderzoeh - Wettigheid.
Bij de regeling van de rechtspleging kan de procureur des Konings, die de
strafvordering instelt, feiten in aanmerking nemen die bij de onderzoeksrechter niet
aanhangig zijn gemaakt maar uit het onderzoeksdossier blijken, en kan hij tevens

-222andere personen in beschuldiging stellen dan die welke vermeld worden in de
vordering tot aanvullend imderzoek; de procureur des Konings maakt die nieuwe
feiten aldus bij de onderzoeksrechter aanhangig en stelt de strafvordering in tegen
die personen, aan wie de wet, vanaf dat ogenblik, dezelfde rechten als aan de
verdachte toekent. (Art. 127 Sv.)
17 januari 2001
98
2. - Opdracht - Begrip.
Aangezien hij aan de raadkamer, waarvan hij geen deel uitmaakt, alleen verslagen
over het verloop en de stand van het onderzoek voorlegt, client de onderzoeksrechter
er noch over de handhaving van de voorlopige hechtenis noch over de verwijzing van
de verdachte naar het vonnisgerecht te beslissen.
9 mei 2001
839
3. - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadkamer - Verslag van de
onderzoeksrechter - Vervanging van een onderzoeksrechter door een andere Onderzoeksrechter die voordien de raadkamer !weft voorgezeten - Gevolg.
Alleen uit het feit dat de magistraat, die de wettig verhinderde onderzoeksrechter
vervangt om aan de raadkamer uitsluitend verslag uit te brengen, die raadkamer
daarv66r heeft voorgezeten en de voorlopige hechtenis van de verdachte heeft
gehandhaafd, kan geen gebrek aan objectiviteit van dat verslag worden afgeleid.
(Art. 322 Ger.W.; art. 21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
9 mei 2001
839
4. - Niet opgesloten verdachte - Geen verhoor - Gevolg.
Miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 6.1 E.V.R.M. valt
niet uitsluitend afte leiden uit het feit dat de verdachte die niet onder aanhoudingsmandaat is geplaatst, nooit door de onderzoeksrechter is verhoord. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
16 mei 2001
914
5. - Niet opgesloten verdachte - Geen verhoor - Arbitragehof- Prejudicieel
geschil - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Stilzwijgen van de wet.
Het Hof van Cassatie moet aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag stellen
over de overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. van het stilzwijgen van de wet,
dat het gevolg is van het feit dat geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter verplicht een verdachte te horen die zich niet in voorlopige hechtenis bevindt,
aangezien een dergelijke vraag immers vreemd is aan de in art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof opgesomde materies. (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
16 mei 2001
914
6. - Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijkheid - Voorwaarde.
De burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter is ontvankelijk indien de
aangeklaagde feiten, waarvan minstens aannemelijk wordt gemaakt dat zij de
burgerlijke partij hebben benadeeld zonder dat him·van in dit stadium van de
rechtspleging reeds het bewijs moet worden geleverd, beantwoorden aan een door de
wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf; de omstandigheid alleen dat
de door de burgerlijke partij aangevoerde feiten niet voldoende nauwkeurig en
kenmerkend zijn voor het aangeklaagde misdrijf, volstaat niet om eruit af te leiden
dat aan deze feiten geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kan gegeven worden en
de strafvordering ingesteld zowel door de stelling als burgerlijke partij als door de
vordering tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek dat het O.M. ingevolge de
burgerlijke-partijstelling we gens dezelfde feiten heeft genomen, onontvankelijk is; in
dit geval is het de taak van de onderzoeksrechter alle aanduidingen en bewijsmiddelen in te zamelen teneinde uit te maken of de aangeklaagde feiten beantwoorden aan een strafrechtelijke kwalificatie en of ervoor voldoende aanwijzingen van
schuld bestaan. (Art. 63 Sv.)
22 mei 2001
988
7. - Verhindering- Vervanging- Voorwaarde.
De regel volgens welke de verhinderde rechter in de rechtbank van eerste aanleg
kan worden vervangen door een andere, zonder dat daarvoor een bijzondere beschik-

-223king van de voorzitter nodig is, geldt ook voor de onderzoeksrechters onder ling in de
rechtbanken waar er twee of meer zijn. (Art. 322 Ger.W.)
27 juni 2001
1291
8. - Aanhangigmaking- Mate waarin de zaak bij hem aanhangig is gemaaktVoortdurend misdrijf- Feiten gepleegd na de aanhangigmaking - Bevoegdheid.
De onderzoeksrechter bij wie een voortdurend wanbedrijf aanhangig wordt gemaakt,
kan dat misdrijfin zijn geheel onderzoeken, zonder dat de feiten die na het vorderen
van het onderzoek zijn gepleegd en die van dat wanbedrijf dee! uitmaken, het
voorwerp dienen uit te maken van aanvullende vorderingen. (Art. 56, § 1, zesde lid,
en 61 Sv.)
28 november 2001
2020

ONROEREND EN ROEREND GOED
1. - Onroerend goed - Faillissement - Verlwop uit de hand - Machtiging Redenen - Vorm.
De beschikking van de rechtbank van koophandel die, ter zake het belang van de
gefailleerde boedel, verwijst naar de redenen vervat in het verzoekschrift van de
curator tot machtiging om een onroerend goed dat tot die boedel behoort uit de hand
te verkopen, dat zelf die redenen inhoudt, voldoet aan de bijzondere verplichting dat
ze uitdrukkelijk zou bepalen waarom die verkoop dat belang client. (Art. 1193ter
Ger.W.)
21 juni 2001
1257

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
1. - Burgerlijke zaken - Ongeval - Slachtoffer -- Voorziening - Verzekeraar Niet in het geding betrokken - Begrip.
Niet onsplitsbaar in de zin van art. 1084 Ger.W. is het geschil waarin de
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de beslissing gewezen jegens een verzekeraar die
tegen die beslissing geen voorziening heeft ingesteld en die noch verweerder noch in
het geding opgeroepen partij was, enerzijds, en van de beslissing die door de rechter
op verwijzing zou worden gewezen jegens de verzekerde die tegen de beslissing is
opgekomen zonder haar voornoemde verzekeraar in het geding te betrekken,
anderzijds, materieel onmogelijk is, aangezien de beslissing van de rechter op
verwijzing die de organisator van het sportevenement waar het ongeval met de
verzekerde als slachtoffer is gebeurd, aansprakelijk voor de schade zou verklaren,
niet als gevolg zou hebben dat de verzekeraar van het slachtoffer tegen de verzekeraar van de organisator een nieuwe rechtsvordering zou kunnen instellen op grond
van de subrogatie waarin de wet in zijn voordeel voorziet, daar de verzekeraar van de
veroordeelde organisator tegen de verzekeraar van het slachtoffer de exceptie van het
gezag van gewijsde zou kunnen tegenwerpen. (.Art. 31 Ger.W.)
21juni2001
1250

ONTUCHT EN PROSTITUTIE
1. - Vreemdeling - Onwettige of precaire administratieve toestand - Misbruih
van bijzondere kwetsbare positie - Toepassing.
Een vrijspraak wegens het in art. 77bis, § 1, 2°, Vreemdelingenwet bepaalde
misdrijf van bijstand bij het onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk van een
vreemdeling, met misbruik van diens bijzonder kwetsbare positie, staat eraan niet in
de weg dat betrokkene wegens het misdrijfbepaald in art. 380bis, § 1, 4°, en 380bis,
§ 3, 2°, Sw. wordt veroordeeld. (Art. 380bis, § 1, 4°, en 380bis, § 3, 2°, Sw.)
9 januari 2001
26
2. - Aanwerving om eens anders driften te voldoen - Leeftijd van het slachtoffer
- Minderjarige van meer dan zestien jaar- Gevolg.
Uit art. 380bis Sw. volgt dat de aanwerving van een minderjarige van meer dan
zestien jaar met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, teneinde eens

-224anders driften te voldoen, niet als dusdanig bij wet wordt gestraft. (Artt. 12 en 14
Gw.; art. 380bis, § 1, 1°, en§ 4, 1°, Sw.)
17 januari 2001
101
3. - Art. 379 Strafwetboek - Misdrijf- Bestanddelen - Andermans driften.
De rechter vermag op grand van het feitelijke gegeven dat iemand door de ontucht
van derden op te wekken, te begunstigen of te vergemakkelijken enkel zijn eigen
driften beoogt te voldoen, wettig te oordelen dat de dader niet handelde met de
bedoeling andermans driften te voldoen.
22 mei 2001
972
4. - Reclame die prostitutie kenbaar maakt of aanzet tot seksuele exploitatie Art. 380quinquies, § 3, Strafwetboek - Beperhing van het recht op vrije meningsuiting- Artihel 10 E. V.R.M. - Toetsing.
Door het artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, StrafWetboek wil de
wetgever niet enkel de georganiseerde seksuele uitbuiting bestrijden, maar vooral de
zedelijkheid van de minderjarigen beschermen; deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij geen onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting, die op zich strafbaar is, en louter persoonlijk bedreven
prostitutie, die op zich niet strafbam· is, zodat de strafbaarstelling van de in deze
wetsbepalingen bedoelde reclame, oak al heeft zij enkel betrekking op louter
persoonlijk bedreven prostitutie, niet in strijd is met artikel 10 E.VR.M. (Artt. 10
E.VR.M.; 380quinquies, § 3, Sw.)
1973
20 november 2001
5. - Reclame die prostitutie kenbaar maaht of aanzet tot seksuele exploitatie Artihel 380quinquies, § 3, Strafwetboek - Ratio legis.
Door het artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, StrafWetboek wil de
wetgever niet enkel de georganiseerde seksuele uitbuiting bestrijden, maar vooral de
zedelijkheid van de minderjarigen beschermen; deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij geen onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting, die op zich strafbaar is, en louter persoonlijk bedreven
prostitutie, die op zich niet strafbaar is, zodat de strafbaarstelling van de in deze
wetsbepalingen bedoelde reclame, oak al heeft zij enkel betrekking op louter
persoonlijk bedreven prostitutie, niet in strijd is met artikel 10 E.VR.M. (Artt. 10
E.VR.M.; 380quinquies, § 3, Sw.)
20 november 2001
1973

ONTVOERING VAN EEN KIND
1. - Niet-afgeven van een kind door een van zijn ouders- Plaats van het misdrijf
Het wanbedrijf niet-afgeven van een kind door een van zijn ouders wordt m.n.
gepleegd op de plaats waar de rechterlijke beslissing waarop het steunt, de vader of
moeder van het minderjarige kind verplicht dat kind afte geven aan degenen die het
recht hebben het op te eisen. (Artt. 369bis, oud, en 432, nieuw, Sw.)
31 oktober 2001
1827
2. - Onttrekhing van een kind door een van zijn ouders - Toepasselijhe strafbepalingen.
Sinds 1 april 2001, datum waarop de wet 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen in werking is getreden, wordt het niet-afgeven
van een kind, een misdrijf dat daarv66r bestraft werd door het oude art. 369bis Sw.,
op dezelfde wijze bestraft door art. 432 Sw. (Artt. 31 en 51 wet 28 nov. 2000.)
31 oktober 2001
1827

ONVERDEELDHEID
1. - Deelgenoot - Exclusief gebruih en genot - Verplichting - Omvang.
De deelgenoot die alleen het onverdeeld goed heeft gebruikt en het exclusief genot
ervan heeft gehad is een vergoeding verschuldigd die aan de deelgenoten toekomt en
gelijk is aan de opbrengstwaarde van dit goed. (Art. 577bis, § 3, B.W.)
4 mei 2001
801

-2252. - Verde ling - Kavel - Samenstelling- Exclusief gebruih en genot - Gevolg.
De bepaling krachtens welke iedere mede-erfgenaam geacht wordt aileen en
onmiddeilijk te zijn opgevolgd in aile goederen die in zijn kavel zijn begrepen of die
hem bij veiling zijn ten deel gevailen en nooit de eigendom van de andere goederen
van de nalatenschap te hebben gehad, heeft enkel betrekking op de verwerving van
de eigendom van de goederen, alsmede het tenietgaan van op onverdeelde goederen
gevestigde zakelijke rechten en de niet-tegenwerpelijkheid van daarop gevestigde
persoonlijke rechten in het geval het goed wordt toebedeeld aan een andere
mede-erfgenaam dan degene die het recht heeft gevestigd, maar bevat geen afwijkende regeling betreffende het toekomen van de vruchten van de onverdeelde
goederen aan de deelgenoten en sluit dus niet uit dat de deelgenoot die aileen het
onverdeelde goed heeft gebruikt of het exclusieve genot ervan heeft gehad een
vergoeding verschuldigd is die tussen de deelgenoten dient verdeeld te worden. (Artt.
577bis, § 8, en 883 B.W.)
4 mei 2001
801

OPENBAAR MINISTERIE
1. - Strafvordering - Uitoefening- Vervolgingen - Wenselijhheid - Beoordeling door de stra{rechte1:
Behoudens in uitzonderlijke gevailen, staat het aan de procureur des Konings te
oordelen of er grond bestaat om een strafvervolging in te steilen; de strafrechter mag
de beslissing van de procureur des Konings om al dan niet vervolgingen in te steilen
niet beoordelen of hem ter zake bevelen geven. (Art. 22 Sv.)
24 januari 2001
160
2. - Nationaal magistraat- Onderzoehsdossiers- Geen inzage voor de behlaagde
- Eerlijh proces - Gevolg.
Het arrest dat beslist dat de beklaagde recht heeft gehad op een eerlijk proces, in
weerwil van het feit dat hij geen inzage heeft gekregen in drie onderzoeksdossiers die
bij de nationale magistraat waren geopend, op grond, m.h., dat de door die
magistraat of door zijn tussenkomst verkregen inlichtingen op een correcte wijze aan
de onderzoekers zijn meegedeeld en door hun processen-verbaal bij het dossier van de
rechtspleging zijn gevoegd, schendt art. 6.1 E.V.R.M niet. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art.
47bis Sv.; art. 114bis Ger.W.)
616
4 april 2001
3. - Strafzahen - Strafvordering- Hoger beroep van het openbaar ministerie Afstand - Uitwerhing.
De afstand die het O.M. doet van zijn hoger beroep tegen een beschikking van de
raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, heeft geen
uitwerking op het verloop van de strafvordering, die bij de kamer van inbeschuldigingstelling
aanhangig blijft.
788
2 mei 2001
4. - Strafzahen - Strafvordering - Hoger beroep - Voorwaarden.
Het O.M. kan hoger beroep insteilen tegen elke beslissing die de strafvordering
schade kan berokkenen of de berechting ervan in het gedrang kan brengen, ongeacht
het voorwerp van zijn vorderingen.
23 mei 2001
996
5. - Strafzahen - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven- Procureur des Konings- Voorafgaand en onmiddellijk bericht- Draagwijdte.
Geen enkele wetsbepaling verhindert dat de officieren en agenten van de gerechtelijke politie, die kennis krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende
misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten en doorvoeren zonder de procureur des Konings hiervan voorafgaandelijk en onmiddeilijk bericht te geven; de in
art. 28ter Sv. bedoelde verplichting om de procureur des Konings op de hoogte te
brengen is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. (Artt. 8,
28bis, § 1, en 28ter Sv.)
21 augustus 2001
1368

-2266. - Strafzaken- Hoger beroep- Rechtspleging in hager beroep- Vorderinglnhoud.
Wanneer de appelrechter kennisneemt van de strafVordering, is het horen van het
O.M. in zijn vorderingen een vormvereiste dat, op straffe van nietigheid, vastgesteld
moet worden in de beslissing of in het proces-verbaal van de terechtzitting; geen
enkele wettelijke bepaling verplicht het O.M. om in hoger beroep een samenvatting
van de zaak te geven. (Artt. 210 en 234 Sv.)
19 september 2001
1477
7. - Burgerlijhe zaken - Gewettigde verden/ling - Geadieerd rechtscollege Rechtbanh van eerste aanleg - Magistraat van het hof van beroep - Partij in het
geding - Vordering tot onttrehhing - Verzoek van het openbaar ministerie Ontvankelijkheid.
Ret openbaar ministerie kan, in burgerlijke zaken, ambtshalve optreden indien de
openbare orde in gevaar komt door een toestand die moet worden verholpen; het
openbaar ministerie kan de verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een
andere vorderen wanneer bij een rechtscollege een geschil aanhangig is waarin een
magistraat van hetzelfde rechtsgebied is betrokken. (Artt. 138, tweede lid, en 648, 2°,
Ger.W.) (Impliciet.)
5 oktober 2001
1646
8. - Strafzahen - Strafvordering - Bijzondere ambtsverplichting - Verplichting te waken voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en de loyaliteit waarmee ze
worden ingezameld - Draagwijdte.
De regel van artikel 28bis, § 3, in fine, Wetboek van Strafvordering, luidens
dewelke de procureur des Konings waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen
en de loyaliteit waarmee ze worden ingezameld, legt slechts een bijzondere ambtsverplichting op aan de procureur des Konings die een opsporingsonderzoek leidt en
heeft verder niets uitstaande met de vraag of in het strafproces ten grande het recht
op een eerlijk proces, de loyaliteit van de bewijsvoering en het beginsel van het recht
van verdediging worden geeerbiedigd. (Art. 28bis, § 3, Sv.)
1815
30 oktober 2001
9. - Strafzaken - Strafvordering- Bewijsvoering- Overlegging van elementen
aan de rechter- Recht op een eerlijk proces - lmplicatie.
Hoewel het recht op een eerlijk proces tevens impliceert dat, in het Belgisch
vervolgingssysteem, het openbaar ministerie alle elementen a decharge van de
beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, mag de rechter ter zake
aan het openbaar ministerie geen injunctie geven en heeft de beklaagde geen
controlerecht over stukken of dossiers waarover het openbaar ministerie beschikt,
maar die het niet overlegt aan de rechter. (Art. 6 E.V.R.M.)
30 oktober 2001
1815
10. - Strafzaken - Strafvordering- Overlegging van elementen aan de rechter
- Verzoek van de beklaagde - Rechtsmacht van de rechter - Beperhing.
Hoewel het recht op een eerlijk proces tevens impliceert dat, in het Belgisch
vervolgingssysteem, het openbaar ministerie alle elementen a decharge van de
beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, mag de rechter ter zake
aan het openbaar ministerie geen injunctie geven en heeft de beklaagde geen
controlerecht over stukken of dossiers waarover het openbaar ministerie beschikt,
maar die het niet overlegt aan de rechter. (Art. 6 E.V.R.M.)
30 oktober 2001
1815
11. - Strafzaken - Strafvordering - Overlegging van elementen aan de rechter
- Verzoek van de beklaagde - Niet aan de rechter voorgelegde elementen waarover
het openbaar ministerie beschikt - Controlerecht van de beklaagde - Beperking.
Hoewel het recht op een eerlijk proces tevens impliceert dat, in het Belgisch
vervolgingssysteem, het openbaar ministerie alle elementen a decharge van de
beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, mag de rechter ter zake
aan het openbaar ministerie geen injunctie geven en heeft de beklaagde geen
controlerecht over stukken of dossiers waarover het openbaar ministerie beschikt,
maar die het niet overlegt aan de rechter. (Art. 6 E.V.R.M.)
30 oktober 2001
1815

-22712. - Strafzahen - Strafvordering - Optreden van het openbaar ministerie Loyaliteit - Vermoeden tot bewijs van het tegendeel.
Het openbaar ministerie wordt, tot bewijs van het tegendeel, vermoed loyaal op te
treden.
30 oktober 2001
1815
13. - Betichting van valsheid - Valsheidincident in strafzahen - Valsheidincident voor het Hof van cassatie - Aanmaning aan het openbaar ministerie Partijen - Begrip.
Noch de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie, noch de procureur-generaal
bij het hofvan beroep zijn partijen in het cassatiegeding; de artt. 458 en 459 Sv. zijn
niet van toepassing op een aanmaning die tijdens dat geding tot hen gericht wordt.
(Artt. 458 en 459 Sv.)
19 december 2001
2223

OPENBARE DIENST
1. - Leidingen- Wijzigingen -Kosten- Aanneming die de aanleg he eft gedaan
- Begrip- Wet 17 jan. 1938.
Het begrip "aanneming die de aanleg heeft gedaan", die de kosten van opgelegde
wijzigingen aan leidingen moet ten laste nemen, heeft betrekking op de Staat, de
provincien, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders
van openbare diensten of van diensten van openbaar nut die de beschikking over de
leiding hebben die zij of een rechtsvoorganger als opdrachtgever hebben aangelegd.
(Enig artikel wet 17 jan. 1938.)
1881
8 november 2001

OPENBARE ORDE
1. - Burgerlijhe rechtsvordering - Strafvordering en burgerlijhe rechtsvordering
afzonderlijh ingesteld - Schorsing van de burgerlijhe rechtsvordering.
De regel van openbare orde krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die
niet terzelfder tijd en voor dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd,
geschorst is zolang niet definitief beslist is over de strafvordering wordt gesteld
omdat het strafvonnis, t.o.v. de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en aan de
burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn. (Art. 4 V.T.Sv.)
19 maart 2001
441
2. - Bepalingen van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische
reglementering en de prijzen - Wettelijhe bepalingen die de openbare orde rahen.
De bepalingen van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische
reglementering en de prijzen raken in beginsel de openbare orde.
2088
6 december 2001
3. - Bevoegdheid en aanleg - Strafzahen - Burgerlijhe rechtsvordering Strafrechter - Bevoegdheid.
Het bepaalde in art. 4 V.T.Sv. raakt de openbare orde.
2174
12 december 2001

OPLICHTING
1. - Gebruih mahen van valse hoedanigheid - Begrip.
Oplichting door het gebruik maken van een valse hoedanigheid is het aannemen
van een hoedanigheid met de bedoeling een derde te misleiden en hem het
vertrouwen in te boezemen dat aan die hoedanigheid is verbonden. (Art. 496 Sw.)
6 februari 2001
226
2. - Schade- Contract- Behwaamheid om contract aan te gaan- Burgerlijhe
rechtsvordering - Ontvanhelijhheid.
Nu de oplichting en het erdoor toegebrachte nadeel niets uitstaande heeft met de
bekwaamheid van de benadeelde om het contract aan te gaan, dat zelf niet het

-228voorwerp van de oplichting was, maar er slechts achteraf aanleiding toe gaf, heeft de
ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering in vergoeding van de door deze
oplichting geleden schade er evenmin iets uitstaande mee. (Artt. 1108, 1123, 1124,
1126 en 1131 B.W.; art. 496 S.W.)
15 mei 2001
891
3. - Verzekeringsovereenkomst - Nietigheid - Schade - Burgerlijke rechtsvordering - Ontvankelijkheid.
Het bij artikel 3, § 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen gestelde verbod om in de hoedanigheid van verzekeraar
verzekeringsovereenkomsten aan te bieden, zonder vooraf door de Koning te zijn
toegelaten en de nietigheid van de spijts dit verbod gesloten overeenkomst, waarvan
de verzekeringsonderneming evenwel gehouden is de verplichting na te komen
wanneer de verzekeringsnemer ze ter goeder trouw heeft gesloten, tasten het recht
om vergoeding te vorderen van de toegebrachte schade wegens oplichting, waartoe
deze overeenkomst aanleiding gaf, niet aan. (Art. 17 Ger.W.; artt. 1382 en 1383 B.W.;
art. 3 V.T.Sv.; art. 496 S.W.; art 3, § 1 en 3, wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
van de verzekeringsondernemingen.)
15 mei 2001
891
4. - Dader - Bestanddelen - Begrip.
Om als dader schuldig te zijn aan oplichting zijn vereist het oogmerk om zich
bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, de aanwending van bedrieglijke middelen
hiertoe, die meer zijn dan leugenachtige mondelinge of schriftelijke beweringen, en
gevolgd zijn door een afgifte of levering van de zaak; de omstandigheid dat de dader
niet persoonlijk de gebruikte middelen heeft aangewend of de opgelichte zaak in
ontvangst heeft genomen, maar dit bewust overliet aan een mededader doet geen
afbreuk aan de omstandigheid dat hierdoor in zijn hoofde alle strafbare bestanddelen
van oplichting kunnen verenigd zijn. (Artt. 66 en 496 Sw.)
1538
25 september 2001
5. - Mededader - Bestanddelen - Begrip.
Om als mededader schuldig te zijn aan oplichting, zijn vereist een door de wet
bepaalde vorm van medewerking en de kennis dat die een bepaalde oplichting
betreft, niet het opzet om zelf bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, maar om
zijn medewerking aan de oplichting te verlenen; die kennis moet alle omstandigheden betreffen die van het feit een strafbaar feit maken. (Artt. 66 en 496 Sw.)
1538
25 september 2001
6. - Overeenkomst voorwerp van het misdrijf- Bewijsvoering - Toepasselijke
regels.
Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering dat de strafrechter
oplegt, wanneer het misdrijfverband houdt met de uitvoering van een overeenkomst
waarvan het bestaan ontkend wordt ofwaarvan de uitlegging betwist wordt, zich te
gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht is niet van toepassing
wanneer de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt
voor het plegen van oplichting. (Art. 16 V.T.Sv.)
2 oktober 2001
1613
7. - Constitutieve bestanddelen van het misdrijf
Het misdrijf van oplichting omvat drie constitutieve bestanddelen : het oogmerk
om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, de aanwending van bedrieglijke
middelen hiertoe, gevolgd door een afgifte of levering van de zaak, welke de
benadeelde zonder de aangewende bedrieglijke middelen niet zou hebben afgegeven
of geleverd. (Art. 496 Sw.)
20 november 2001
1968
8. - Voorwerp van het misdrijf- Zaak die aan een ander toebehoort - Begrip.
Het misdrijf van oplichting omvat drie constitutieve bestanddelen : het oogmerk
om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, de aanwending van bedrieglijke
middelen hiertoe, gevolgd door een afgifte of levering van de zaak, welke de
benadeelde zonder de aangewende bedrieglijke middelen niet zou hebben afgegeven
of geleverd. (Art. 496 Sw.)
20 november 2001
1968
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OPSTAL (RECHT VAN)
1. - Met hypotheek bezwaarde eigendom- Aangebrachte verbeteringen- Samenloop - Tegenwerpelijkheid.
Zakelijke rechten die door de grondeigenaar worden verleend na de hypotheekvestiging en die afbreuk doen aan de rechten van de hypothecaire schuldeiser zijn
aan deze niet tegenwerpelijk; de verkregen hypotheek strekt zich uit tot de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard onroerend goed worden aangebracht,
oak indien deze zijn aangebracht door de houder van een recht van opstal dat door de
grondeigenaar op een later tijdstip is verleend. (Art. 45 Hyp.W.)
15 juni 2001
1183

OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Tussen partijen
UITLEGGING
EINDE
INTERNATIONAAL RECHT
ALLERLEI

ALGEMENE BEGRIPPEN
1. - Algemene begrippen - Verbintenis iets te doen binnen een bepaalde termijn
- Vertraging - Schadevergoeding - Sanctie "van rechtswege" - Bewijslast.
Wanneer een sanctie "van rechtswege" is bedongen in geval van vertraging in de
uitvoering van de overeenkomst, dient de contractuele schuldeiser niet het bewijs te
leveren van het feit dat die vertraging een gevolg is van de wanprestatie van de
schuldenaar. (Artt. 1146 en 1147 B.W.)
23 februari 2001
357

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
TUSSEN PARTIJEN

2. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Strafbeding Forfaitaire vergoeding - Rechter - Vaststelling - Gebrek aan schade - Gevolgen.
Het als strafbeding overeengekomen bedrag mag slechts een forfaitaire vergoeding
zijn voor de schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge van het niet-nakomen
van de verbintenis; de rechter kan de geoorloofdheid van een dergelijk beding niet
steunen op de vaststelling dater geen schade bewezen is. (Artt. 1226, 1229 en 1231,
§ 1, B.W.)
26 januari 2001
178
3. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te
goeder trouw - Rechtsmisbruik - Begrip.
Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op
een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van
die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon. (Art. 1124, derde lid, B.W.)
8 februari 2001
245
4. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te
goeder trouw - Rechtsmisbruik - Gevolg.
De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in
het opleggen van de normale uitoefening ervan of in het herstel van de schade ten
gevolge van dat misbruik; wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft
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de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen. (.Art.
1134, derde lid, B.W.)
8 februari 2001
245
5. - Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Huur van
diensten - Aanneming - Verbreking door de opdrachtgever - F01jaitaire schadevergoeding - Strafbeding.
Is geen strafbeding dat de rechter bij contractuele tekortkoming eventueel vermag
te matigen, de vaste vergoeding die bij het aangaan van de overeenkomst is bedongen
tot schadeloosstelling van de verhuurder van diensten ingeval de opdrachtgever met
toepassing van art. 1794 B.W. de aanneming verbreekt. (Artt. 1226, 1231 en 1794
B.W.)
30 maart 2001
566
6. - Rechten en ve1plichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te
goeder trouw - Contractuele aansprakelijkheid - Schade - Beperking van de
schade.
De uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten legt de schuldeiser niet de
verplichting op om zijn schade zoveel mogelijk te beperken, maar gebiedt hem om
loyaal de redelijke maatregelen te treffen om zijn schade te matigen of te beperken.
(Art. 1134, derde lid, B.W.)
17 mei 2001
923
7. - Rechten van verplichtingen van partijen- Tussen partijen- Contractuele
aansprakelijkheid- Wanprestatie - Schadevcrgoeding- Raming ex aequo et bono
- Wettigheid - Voorwaarden.
In geval van contractuele wanprestatie mag de rechter het bedrag van de schade
ex aequo et bono vasts tell en wanneer geen van de partijen elementen voor een juiste
vaststelling ervan verschaft of kan verschaffen, maar hij mag zulks niet doen
wanneer de partij die beweert benadeeld te zijn, weigert de gegevens bij te brengen
waarover zij beschikt en waardoor het bedrag van de schade juist kan worden
vastgesteld. (Art. 1149 B.W.)
20 september 2001
1491

UITLEGGING
8. - Uitlegging - Kwalificatie door de partijen.
De rechter is niet gebonden door de kwalificatie die partijen aan de tussen hen
gesloten overeenkomst geven.
14 november 2001
1925

EINDE
9. - Einde - Huur van goederen - Fictieve huurprijs - Veinzing - Ontbinding
- Weerslag.
De rechter die oordeelt dat de huurovereenkomst gedeeltelijk vermomd is, namelijk door de clausule waarin een in werkelijkheid fictieve huurprijs werd bedongen,
en dat verweerder geen fout heeft begaan die de ontbinding van de door eiseres als
huur omschreven overeenkomst kan verantwoorden, client de ontbinding van de
overeenkomst niet uit te spreken, aangezien hij daaraan het gevolg verbindt van een
overeenkomst van kosteloze bewoning. (Art. 1321 B.W.)
5 april 2001
626

INTERNATIONAAL RECHT
10. - Internationaal recht - Europees Executieverdrag - Artikel 5 - Plaatselijke bevoegdheid -- Verbintenis - Begrip.
In de bepaling van het Executieverdrag, krachtens welke de verweerder, die
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, in een andere
verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen, ten aanzien van verbintenissen uit
overeenkomst, voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten
grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, wordt met verbintenis

-231bedoeld de contractuele verbintenis die aan de vordering in rechte ten grondslag ligt.
(Art. 5, aanhef, en onder eerste lid, Executieverdrag van 27 sept. 1968.)
11 mei 2001
854
11. - Internationaal recht- Verbintenis - Plaats van uitvoering- Bepaling.
De plaats van uitvoering van een betalingsverbintenis moet worden bepaald
overeenkomstig het materiele recht dat volgens de verwijzingsregels van het aangezochte gerecht de litigieuze verbintenis beheerst. (Art. 5, aanhef, en onder eerste lid,
Executieverdrag van 27 sept. 1968.)
11 mei 2001
854

ALLERLEI
12. - Allerlei - Overeenkomst van naamlening - Begrip.
Een overeenkomst van naamlening is een overeenkomst waarbij een persoon in
eigen naam voor rekening van een ten aanzien van derden niet genoemde lastgever
een rechtshandeling stelt. (Art. 1984 B.W.)
26 januari 2001
170
13. - Allerlei - Contractuele aansprakelijkheid - Schade - Raming.
Bij wanuitvoeririg van een contractuele verbintenis moet de door de schuldenaar
van die verbintenis aan de schuldeiser verschuldigde vergoeding, onder voorbehoud
van de toepassing van de artt. 1150 en 1151 B.W, de volledige schade, zowel het
verlies als de winstderving van de schuldeiser, dekken. (Art. 1149 B.W.)
17 mei 2001
923
14. - Allerlei- Handelszaak- Concessie van exploitatie of zaakvoering- Huur
van handelszaak - Toepasselijke regels.
De overeenkomst waardoor de zaakvoerder het recht krijgt om de handelszaak in
eigen naam te beheren en de opbrengst van de zaak te behouden mits hij aan de
eigenaar een vergoeding of een deel van de winst betaalt, waarbij de zaakvoerder ten
aanzien van derden verantwoordelijk is, verschilt niet wezenlijk van de huur van een
handelszaak, zodat de algemene regels inzake huur van roerende goederen, voor
zover zij met de aard van de zaak verenigbaar zijn, ook van toepassing zijn met
voorbehoud voor de afwijkingen die de partijen zijn overeengekomen.
23 november 2001
2004

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
1. - Algemene aannemingsvoorwaarden - Einde van de opdracht - Maatregel
van ambtswege - Eenzijdige verbreking - Gevolg.
De aanbestedende overheid is niet meer gerechtigd de gerechtelijke ontbinding van
de overeenkomst te vorderen, wanneer zij voorheen de opdracht eenzijdig heeft
verbroken met toepassing van art. 48, § 4, van het M.B. 10 aug. 1977. (Artt. 48, § 4,
M.B. 10 aug. 1977, thans 20, § 6, van de bijlage bij het K.B. 26 sept. 1996, en 1184
B.W.)
6 april 2001
629
2. - Algemene aannemingsvoorwaarden - Aannemer - Vordering tot betaling
van verwijlintrest - Rechtsvordering - Termijnen.
De termijn van een jaar waarbinnen de rechtsvordering door de aannemer moet
worden ingesteld, kan, aangezien het gaat om een rechtsvordering tot betaling van
verwijlinterest, ten vroegste beginnen te lopen vanaf de betaling van het saldo van de
overeenkomst, wanneer die betaling na de voorlopige keuring van de gezamenlijke
werken is gebeurd. (Artt. 15, § 4 en 18, § 2, M.B. 10 aug. 1977.)
21 september 2001
1499
3. - Toewijzing - Beslissing van het college van burgemeester en schepenen Vernietigingstoezicht - Toepassing.
De beslissingen waar):>ij het college van burgemeester en schepenen overheidsopdrachten betreffende leveringen of diensten gunnen, bedoeld in art. 14, tweede lid,
Decr.W.Gew. 20 juli 1989 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de

-232provincies en op de intercommunales van het Waalse Gewest zijn terstond uitvoerbaar en worden niet aan het goedkeuringstoezicht , maar wel aan het vernietigingstoezicht onderworpen. (Art. 14, eerste en tweede lid, Decr.W.Gew. 20 juli 1989.)
2197
14 december 2001

p
PARITAIR COMITE
1. - Beslissing- Begrip - Ondememingsraad en veiligheidscomite- Ondernemingsraad - Beschermde werknemers - Ontslag - Economische of technische
redenen.
Het paritair comite doet binnen twee maanden enkel uitspraak over de aanvraag
van de werkgever tot erkenning van het bestaan van economische of technische
redenen op grond waarvan een beschermde werknemer kan worden ontslagen,
wanneer het ofwel het bestaan van economische of technische redenen erkent ofwel
het niet-bestaan van dergelijke redenen vaststelt; voornoemd comite spreekt zich
niet uit als het geen beslissing neemt binnen voormelde wettelijke termijn of als de
vereiste eensgezindheid niet wordt bereikt. (Art. 21, § 2, zevende lid, wet 20 sept.
1948; art. 47, derde lid, wet 5 dec. 1968.)
30 april 2001
770
2. - Scheikundige nijverheid -- Onderneming - Synthetische producten Plastische stoffen - Bewerking - Technieken of vakkundigheid eigen aan andere
bedrijfstaklwn - Verpakkingszakken - Wettige beslissing.
Wettig is het arrest dat beslist dat de onderneming die zorgt voor de bewerking van
synthetische producten niet ressorteert onder het paritair comite voor de werklieden
van de scheikundige nijverheid en evenmin onder het paritair comite voor de
bedienden van de scheikundige nijverheid, wanneer voor de bewerking van die
producten een aan een andere bedrijfstak eigen techniek of vakkundigheid noodzakelijk is, en dat derhalve, op grond van een feitelijke beoordeling, beslist dat de
onderneming die zorgt voor het snijden en lassen van plastic kokers om er verpakkingszakken van te maken niet onder de bovenvermelde paritaire comites ressorteert
wanneer het snijden en lassen vakkundige kennis vereisen van procedes, die, ook al
zijn ze uiterst eenvoudig en verspreid, eigen zijn aan andere bedrijfstakken dan die
van de scheikundige nijverheid. (Art. 35 C.A.O.-wet; art. 1, § 1, 2 en§ 2, 2 K.B. 5 juli
1978.)
24 september 2001
1523

PAULIAANSE RECHTSVORDERING
1. - Schuldenaar - Bedrieglijke verarming - Verkoop - Schuldeiser - Schadevergoeding - Herstel in natura - Onmogelijkheid - Vergoeding door medeplichtige derde.
De pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de schade die de bedrieglijke
verarming van de schuldenaar aan de schuldeiser berokkent; ter zake van de verkoop
van een goed door de schuldenaar aan een derde bestaat de vergoeding van de schade
hierin dat de verkoop in beginsel niet tegenwerpelijk is aan de agerende schuldeiser
die tot executie op het verkochte goed kan overgaan; indien deze vorm van herstel
niet mogelijk is kan de schuldeiser aanspraak maken op vergoeding door de
medeplichtige derde. (Art. 1167 B.W.)
25 oktober 2001
1771
2. - Onroerend goed - Verkoop door de schuldenaar - Beschikkingshandeling
door medeplichtige derde - Navolgende kantmelding - Gevolg.
De pauliaanse vordering die strekt tot de niet-tegenwerpelijkheid van rechten die
voortvloeien uit akten onderworpen aan overschrijving, kan in beginsel geen nadeel
toebrengen aan beschikkinshandelingen van de medeplichtige derde, die aan de
kantmelding voorafgaan. (Artt. 1167 B.W. en 3 Hyp.W.)
25 oktober 2001
1771

-----
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PENSIOEN
WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN
BURGERLIJK PENSIOEN

WERKNEMERS
1. - Werknemers - Leger - Arbeidsovereenkomst - Einde - Duitsland Belgische strijdkrachten - Militaire gemeenschap - Centrale Dienst voor sociale en
culturele actie - Personeel - Afdankingsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden Pensioenrechten - Begrip.
Ret personeelslid van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten
behoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de Bondsrepubliek Duitsland
heeft geen recht op een afdankingsvergoeding, wanneer hij aanspraak kan maken op
pensioenrechten op de pensioengerechtigde leeftijd, die in de regel 60 jaar voor de
vrouwen en 65 jaar voor de mannen blijft. (Art. 2, §§ 1 en 2, en art. 3, § 1, wet 20 juli
1990; art. 2 uitleggingswet 19 juni 1996; art. 4 K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967; artt. 2,
§ 1, en 5 K.B. 8 feb. 1993.)
15 januari 2001
79
2. - Werknemers- Solidariteitsbijdrage- KB 28 oktober 1994- WettigheidRaad van State - Afdeling wetgeving - Advies - Hoogdringendheid.
Ret laten verlopen van twee maanden alvorens tot publicatie van het koninklijk
besluit van 28 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30 maart
1994 houdende sociale bepalingen over te gaan wijst erop dat de aangevoerde
hoogdringendheid, die toeliet het besluit niet te onderwerpen aan het advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State, niet hestand; voornoemd koninklijk
besluit is aldus onwettig. (Art. 3 Wet Raad van State.)
17 september 2001
1451

ZELFSTANDIGEN
3. - Zelfstandigen - Rustpensioen - Betaling - Beroepsbezigheid - Stopzetting - Toegestane cumulaties.
De stopzetting van elke beroepsbezigheid buiten die bepaald in art. 107 van het
koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen is geen voorwaarde voor de
toekenning van het pensioen maar een voorwaarde voor de betaling ervan. (Art. 30bis
Pensioenwet Zelfstandigen; art. 107 K.B. 22 dec. 1967.)
30 april 2001
761

BURGERLIJK PENSIOEN
4. - Burgerlijk pensioen - Onderwijs - Diplomabonificaties - Toekenning Voorwaarden.
Tijdsbonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs
kunnen worden toegekend wanneer rekening wordt gehouden met de voorwaarden
die inzake aanwerving en benoeming gelden en diploma's dienen aangenomen te
worden waarover vroeger werd geoordeeld dat zij voldoende waarborgen inzake
bekwaamheid voor het uitoefenen van het ambt boden. (Art. 2, § 1, wet 16 juli 1970
betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het
onderwijs.)
2 april 2001
570

POLITlE
1. - Identiteitscontrole De politie mag eenieders
gedragingen, van materiiHe
redelijke gronden heeft om te

Voorwaarden.
identiteit controleren, indien zij, op grand van zijn
aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats
denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft gepoogd

-234of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen
verstoren of heeft verstoord. (Art. 34, § 1, tweede lid, wet 5 aug. 1992.)
24 januari 2001
160
2. - Veiligheidsfouillering - Voorwaarden.
De politie kan de veiligheidsfouillering doen van een persoon van wie ze de
identiteit reg·elmatig controleert, indien zij, op grond van de gedragingen van deze
persoon, van materiele aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden
heeft om te denken dat die persoon een wapen zou kunnen dragen of enig voorwerp
dat gevaarlijk is voor de openbare orde. (Artt. 28, § 1, en 34 wet 5 aug. 1992.)
24 januari 2001
160
3. - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Proactieve recherche - Zogenaamd reactieve recherche - Verschil.
De proactieve recherche verschilt van de zogenaamd reactieve recherche, inzoverre
zij betrekking heeft op nag niet gepleegde misdrijven of op reeds gepleegde maar nag
ongekende misdrijven, terwijl de zogenaamd reactieve recherche erin bestaat reeds
gepleegde misdrijven op te sporen, de daders van de reeds gepleegde misdrijven te
identificeren en zowel de bewijzen op te sporen als de gegevens te verzamelen die
voor de uitoefening van de strafvordering dienstig zijn. (Art. 28bis Sv.)
21 augustus 2001
1368

4. - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Procureur des Konings - Voorafgaand en onmiddellijk bericht - Draagwijdte.
Geen enkele wetsbepaling verhindert dat de officieren en agenten van de gerechtelijke politie, die kennis krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende
misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten en doorvoeren zonder de procureur des Konings hiervan voorafgaandelijk en onmiddellijk bericht te geven; de in
art. 28ter Sv. bedoelde verplichting om de procureur des Konings op de hoogte te
brengen is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. (Artt. 8,
28bis, § 1, en 28ter Sv.)
21 augustus 2001
1368
5. - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Ontdekking van nieuwe misdrijven - \Te1plichting tot het opstellen van proces-verbaal en
toezending ervan aan de procureur des Konings - Wettelijke grondslag.
De officier van gerechtelijke politie die nieuwe misdrijven ontdekt stelt hiervan
proces-verbaal op en doet dit toekomen aan de bevoegde procureur des Konings in
toepassing van de artikelen 8, 53 en 54 Wetboek van Strafvordering en 15 Wet op het
Politieambt en niet in toepassing van artikel 29 Wetboek van Strafvordering. (Artt.
8, 29, 53 en 54 Sv.; 15 Wet op het Politieambt.)
20 november 2001
1968
6. - Politionele uitlokking van een misdrijf- Voorwaarden.
De strafrechter die niet aileen vaststelt dat de beklaagde reeds enige tijd actief
bezig was met het aanbieden van door andere beklaagden gestolen koopwaar, maar
oak oordeelt dat het voornemen om het misdrijfvan heling te plegen voorafgaandelijk
was ontstaan zonder enige tussenkomst van de politie, dat het politieoptreden het
voornemen om het misdrijf te plegen niet heeft versterkt, maar zich beperkt heeft tot
het ingaan op een spontaan aanbod en het creeren van een gelegenheid om het
strafbaar feit vast te stellen en dat de beklaagde steeds de mogelijkheid gehad heeft
vrij een einde te maken aan de uitvoering van zijn misdadig voornemen, vermag te
oordelen dat er geen politionele uitlokking is.
2062
4 december 2001

PREJUDICIEEL GESCHIL
1. - Arbitragehof- Cassatiemiddel - Hof van Cassatie - Ve1plichting.
Wanneer een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde vraag voor
het Hofvan Cassatie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag m.b.t. de
schending van de in die bijzondere wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de
wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake inkomstenbelastingen, moet het
Hofvan Cassatie, in de regel, hetArbitragehofverzoeken om uitspraak te doen over
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-235die vraag. (Artt. 278 tot 292 W.I.B. [1964], artt. 377 tot 391 W.I.B. [1992]; art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
18 januari 2001
105
2. - Arbitragehof- Rechtbanken - Verplichting.
Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden
ingesteld, hoeft de voor dat rechtscollege opgeworpen prejudiciele vraag niet aan het
Arbitragehof te stellen, wanneer het oordeelt dat het antwoord op die vraag niet
noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
277
14 februari 2001
3. - Arbitragehof- Hofvan Cassatie -Artt. 10 en 11 Gw. (1994) -Rechterlijlw
beslissing - Overeenstemming - Onderzoek.
Het Hof van Cassatie stelt geen prejudiciele vraag aan het Arbitragehof, die erop
neerkomt het Arbitragehof te gelasten een onderzoek in te stellen naar de overeenstemming van een rechterlijke beslissing met de artt. 10 en 11 Gw. (Artt. 10 en 11
Gw.; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
277
14 februari 2001
4. - Arbitragehof- Hof van Cassatie - Verplichting.
Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid,
en 381 W.I.B. (1992), die op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke de
nieuwe, aan het hofvan beroep onderworpen bezwaren uiterlijk binnen de wettelijke
termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de artt. 10
en 11 van de gecoordineerde Grondwet (1994), moet het Hofvan Cassatie in beginsel
daarover een prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, 3°, en§ 2
Bijzondere Wet Arbitragehof.)
6 maart 2001
390
5. - Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van Cassatie - Verjaring- Staat
en provincie - Inbreuk op de statutaire regels - Rechtsvordering van het getroffen
personeel - Grondslag - Wet op de rijkscomptabiliteit - Aquiliaanse aansprakelijkheid naar gemeen recht - Termijnen - Verschil - Discriminatie.
Wanneer het cassatiemiddel, dat in verband met de schuldvordering van een lid
van het statutair personeel van een instelling van het rijksonderwijs, teneinde
vergoeding te krijgen voor de schade ten gevolge van de inbreuk van de Staat op de
statutaire regels van dat personeel, betoogt dat die schuldvordering van dezelfde
aard is als die welke voortvloeit uit een statutaire arbeidsverhouding tussen een
provincie en leden van haar personeel, waaromtrent het Arbitragehof heeft beslist
dat artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste often voordele van de Staat en de provincien de artikelen 10 en 11
van de Grondwet niet schendt, in zoverre het de schuldvorderingen betreffende een
vergoeding ten aanzien van een provincie aan de vijfjarige verjaring onderwerpt,
terwijl een dergelijke schuldvordering aan de dertigjarige verjaring onderworpen is
wanneer de schade te wijten is aan een prive-werkgever, de vraag opwerpt of artikel
1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 in overeenstemming is met de in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels volgens welke de Belgen gelijk
zijn voor de wet en het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder
discriminatie wordt verzekerd, stelt het Hofvan Cassatie een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, Bijzondere Wet 6 jan. 1989 op het Arbitragehof.)
26 maart 200 1
480
6. - Arbitragehof- Rechtbanken - Verplichting - Grenzen.
De rechtscolleges wier beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, hoeven het
Arbitragehof, niet te vragen om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen
over een vraag betreffende de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door, m.n., een wet,
wanneer zij oordelen dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk is
voor hun beslissing. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
605
4 april 2001
7. - Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplichting-;- Grenzen.

-236Het Hof van Cassatie client aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te stellen
die betrekking heeft op de mogelijke schending van de artt. 10 en 11 Gw. wanneer die
schending niet gebeurt door een wet, een decreet of een in art. 1S4 Gw. bedoelde regel,
maar door een rechterlijke beslissing. (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 1, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
25 april 2001
72S
8. - Arbitragehof- Rechtbanken - Verplichting - Grenzen.
Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden
ingesteld, hoeft de voor dat rechtscollege opgeworpen prejudiciele vraag niet aan het
Arbitragehof te stellen, wanneer het oordeelt dat het antwoord op die vraag niet
noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen. (.Art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
16 mei 2001
914
9. - Arbitragehof- Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Stilzwijgen
van de wet - Onderzoeksrechter - Niet opgesloten verdachte - Geen verhoor.
Het Hof van Cas satie moet aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag stellen
over de overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. van het stilzwijgen van de wet,
dat het gevolg is van het feit dat geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter verplicht een verdachte te horen die zich niet in voorlopige hechtenis bevindt,
aangezien een dergelijke vraag immers vreemd is aan de in art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof opgesomde materies. (Art. 26, § 1, so, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
16 mei 2001
914
10. - Arbitragehof - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenzen - Niet
ontvankelijk middel - Onaantastbare beoordeling door de {eitenrechte1:
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 de onaantastbare beoordeling door de bodemrechter van
de gegevens van de zaak. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
16 mei 2001
914

11. - Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen wanneer de aangevoerde discriminatie niet veroorzaakt wordt door de
wetsbepalingen waarop de prejudiciele vraag betrekking heeft maar in het feit dat de
wet niet voorziet in een welbepaalde procedure. (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
S1 mei 2001
1060
12. - Arbitragehof- Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die gegrond
is op een onjuiste juridische onderstelling - Gevolg.
Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is, is er geen aanleiding tot
het stellen van een daarop gegronde prejudiciele vraag aan hetArbitragehof. (Art. 26,
§ 1, so, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
5juni2001
1078
13. - Arbitragehof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet voortvloeit uit de enige aangewezen wetsbepaling.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciele vraag te stellen aan het
Arbitragehofwanneer de in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit uit de enige wetsbepaling die het middel aanwijst en bekr~tiseert. (.Art. 26, § 2,
tweede lid, bijz. wet 6 jan. 1989.)
1208
18 juni 2001
14. - Arbitragehof- Onderzoek in strafzaken- Toesturen der stukken met het
oog op inbeschuldigingstelling- Beschikking tot gevangenneming- Medeverdachte
- Cassatieberoep - Hof van Cassatie - Verplichting om een prejudiciele vraag te
stellen - Grenzen.
Wanneer in dezelfde zaak tegen een verdachte, eiser in cassatie, en drie medeverdachten een beschikking tot gevangenneming is verleend en bevolen is dat de
stukken aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd, kan het Hof aan het

-237Arbitragehof geen prejudiciiHe vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is dat de
procedure die eventueel zalleiden tot de verwijzing van de verdachten voor het hof
van assisen, onverwijld doorgang vindt. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, 133
Sv., en 26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
28 augustus 2001
1371
15. - Europese Unie - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Verplichting van het Hof van Cassatie - Vraag die gegrond is op een onjuiste
juridische onderstelling.
Wanneer de juridische onderstelling van eiser onjuist is gebleken is er geen
aanleiding tot het stellen van een daarop gegronde prejudiciele vraag aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag.)
1373
4 september 2001
16. - Arbitragehof - Hof van Cassatie - Verplichting - Maatschappelijke
dienstverlening - Vreemdelingen - Regularisatie - Niet-verwijdering - Grondwet
- Overeenstemming.
Wanneer de vraag rijst of art. 57,§ 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat van toepassing
is op vreemdelingen die, krachtens art. 14 wet 22 december 1999 betreffende de
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied kunnen
worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en nondiscriminatie miskent, moet het Hof van Cassatie in beginsel het Arbitragehof
verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 26, § 1, 3", en§ 2 Bijzondere Wet
Arbitragehof; artt. 10 en 11 gecotird. Gw., [1994]; art. 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.wet; art. 9, derde lid, Vreemdelingenwet; artt. 2, 14 en 15 wet 22 dec. 1999.)
10 september 2001
1408
17. - Arbitragehof- Conflict tussen K.B. en Gw. - Prejudiciele vraag.
Een mogelijk conflict tussen een koninklijk besluit en de Grondwet doet geen
conflict ontstaan waarover een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof zou kunnen
gesteld worden. (Art. 26, § 1, Wet op het Arbitragehof.)
28 september 2001
1562
18. - Arbitragehof- Voorziening in cassatie in belastingzaken - Ingesteld voor
het van kracht zijn van de nieuwe fiscale procedure - Eruit voortvloeiende ongelijke
behandeling - Prejudiciele vraag.
Wanneer uit het middel zelfblijkt dat de ongelijke behandeling waarover geklaagd
wordt, volgens de betrokkene zelf, uitsluitend voortvloeit uit het feit dat hij een
fiscale voorziening heeft ingesteld op een ogenblik dat de nieuwe fiscale procedure en
de dubbele aanleg die hiermede gepaard ging nog niet van kracht was, wordt aldus
geen onderscheid bekritiseerd dat door die wet zou zijn ontstaan, maar wel de
gevolgen die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit elke toepassing van het fiscaal
procesrecht in de tijd : de opgeworpen vraag valt dan ook niet onder de toepassing
van art. 26 van de wet op het Arbitragehof en dient derhalve niet prejudicieel te
worden gesteld. (Art. 26 Wet op het Arbitragehof.)
28 september 2001
1575
19. - Arbitragehof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen Rechtspersonen- Met of zonder winstoogmerk- Vordering in rechte- Ontvankelijkheid- Gelijkheid - Verbod van discriminatie.
Het verschil in behandeling hierop gesteund dat een rechtspersoon die geen
winstoogmerk beoogt, om in rechte op te treden blijk moeten geven van een ander
belang dan de loutere aantasting van zijn maatschappelijk doel, terwijl een rechtspersoon die wel winst beoogt louter door het bewijs dat dit doel geschaad is, wel blijk
zou geven van het door de wet vereiste belang, wijst op een onderscheid dat in
beginsel berust op de aard van de doelstellingen waarvoor rechtspersonen kunnen
worden opgericht en een houdt geen verband met een onderscheid tussen verschillende rechtsonderhorigen die in een zelfde juridische toestand verkeren, maar met
een onderscheid tussen rechtsonderhorigen die in een verschillende juridische
toestand verkeren; het gelaakte onderscheid valt dus niet onder de toepassing van

-238art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof zodat het Hof niet verplicht is de daarmee
verband houdende prejudiciele vraag te stellen. (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art. 26, § 1,
so, en § 2 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
28 september 2001
1587

20. - Arbitragehof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen Cassatiemiddel - Ongelijkheid die niet gerechtvaardigd wordt - Onontvankelijkheid van het middel.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden een prejudiciele vraag te stellen aan het
Arbitragehofwanneer het verzoek niet ontvankelijk is omdat het middel niet uitlegt
hoe en waardoor een niet gerechtvaardigde discriminatie zou kunnen ontstaan.
1 oktober 2001
1599
21. - Strafzaken - Bewijsvoering - Misdrijf verband houdend met uitvoering
van overeenlwmst- Bewijsregels van burgerlijk recht- Toe passing - OplichtingOvereenlwmst voorwerp van het misdrijf.

Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering dat de strafrechter
oplegt, wanneer het misdrijfverband houdt met de uitvoering van een overeenkomst
waarvan het bestaan ontkend wordt of waarvan de uitlegging betwist wordt, zich te
gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht is niet van toepassing
wanneer de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt
voor het plegen van oplichting. (Art. 16 V.T.Sv.)
2 oktober 2001
161S
22. - Arbitragehof - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen Cassatiemiddel - Prejudicieel geschil - Situatie die geen verband houdt met de
zaak.
Het Hof van Cassatie hoeft geen tot staving van een middel aangevoerde prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, wanneer die vraag betrekking heeft op
een situatie die geen verband houdt met de zaak. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
17 oktober 2001
1711
23. - Arbeidsongevallenwet - Uitlegging.
De voor de strafrechter gestelde vraag of een verkeersongeval een arbeidsongeval
sensu stricto dan wel een ongeval op de weg naar en van het werk is, levert een
prejudicieel geschil op in de zin van art. 7 4, tweede lid, Arbeidsongevallenwet. (Art.
74, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
24 oktober 2001
1755
24. - Arbitragehof- Cassatiemiddel - Arbitragehof- Vroeger arrest- Vraag
met hetzelfde onderwerp - Hof van Cassatie - Verplichting.
Uit artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet op het Arbitragehofvan 6 januari 1989
volgt dat, wanneer een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, so, van die wet wordt
opgeworpen in een middel voor het Hofvan Cassatie, dit Hofniet ontslagen is van de
verplichting aan het Arbitragehof te vragen over die vraag uitspraak te doen,
wanneer het Arbitragehof reeds in een vroeger arrest, bij wijze van prejudiciele
beslissing, uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp (impliciet). (Art. 26, § 1, so, en § 2 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
2 november 2001
184S
25. -

Arbitragehof- Cassatiemiddel -

Middel dat feitelijke grondslag mist -

Gevolg.
Het Hof van Cassatie hoeft geen prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen
die gegrond is op een middel dat feitelijke grondslag mist. (Art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
28 november 2001
2017

26. - Arbitragehof- Cassatiemiddel - Middel dat faalt naar recht - Gevolg.
Het Hofvan Cassatie hoeft aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te stellen
over de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door een wetsbepaling, wanneer die vraag
gegrond is op een middel dat van een onjuiste uitlegging van die wetsbepaling
uitgaat, zodat het middel faalt naar recht. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
28 november 2001
2017

---------~------~--~-----ccL~~

-

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

239 --

27. - Prejudiciele vraag - Arbitmgehof -- Hof uan Cassatie - Onderzoeh in
strafzahen - Regeling van de rechtspleging - Beschihhing tot gevangenneming Verw(jzing naar het Hof van Assisen - Meerdere inverdenhinggestelden - Ve7plichting om een prejudiciele vmag te stellen - Grenzen.
Wanneer in dezelfde zaak tegen eiser en tegen andere medeverdachten een
beschikking tot gevangenneming is verleend en de verwijzing naar het Rof van
Assisen is bevolen, kan het Rof geen prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof,
aangezien het noodzakelijk is dat de procedure onverwijlcl clom·gang vindt.
2153
11 december 2001
28. - Arbitragehof - Hof van Cassatie -- 'ferplichting -- Niet ontvanhelij!?
middel.
Ret Rof van Cas sa tie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen wanneer het desbetreffend middel niet ontvankelijk is doonlat het geen
wetsbepaling als geschonden aanwijst. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
20 december 2001
2257

R
RAAD VAN STATE
1. - Afdeling administro.tie- Ca.sso.tieberoep -- Termijnen va.n cassatieberoep en
betehening - Duw; begin en einde.
Ret cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van St:Jte moet worden ingesteld
binnen dertig dagen vanaf de dag waarop het arrest van de Raad van State ter kennis
van de belanghebbende partijen is gebracht; het Gerechtelijk Wetboek bepaalt het
tijdstip waarop de kennisgeving geacht wordt te hebben plaatsgevonden. (Art. 1
Regentsbesluit 23 aug. 1948; art. 32, 2°, Ger.W.)
31 mei 2001
1046
2. - Vreemdelingen - Uitgezette die ter beschih!?ing va.n de regering is gestelcl Arrest dat de Staat verbiedt de gedwongen repa.trierin.g nit te voeren totdat uitspraah
is gedacm over de vordering tot sclwrsing van cle regula.risatieweigerende beslissingRechterlij!?e gewijscle- Geza.g van gewijscle -· Grenzen.
Aangezien het arrest van de Raad van State de tenuitvoerleggingvan de maatregel
tot verwijdering van het grondgebied slechts voorlopig belet totdat uitspraak is
gedaan over de vordering tot schorsing van de regularisatieweigerende beslissing,
miskent de kamer van inbeschuldigingstelling bet gezag van gewijsrlE~ van dat arrest
niet wanneer ze de wettigheid van het koninklijk uitzettingsbesluit en bet ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de regering vaststelt. (Art. 23 Ger.W.)
31 juli 2001
1351
3. - Afcleling wetgeving- Reglementair besluit- Advies- Hoogclringf'ndheid
- Beoorcleling door de ministers - Grenzen.
Onverminderd hun politieke verantwoordelijkheid staat het in de regel aan de
ministers de hoogdringendheid te beoordelen op grond waarvan zij aan de Raad van
State, afdeling wetgeving, geen beredeneerd ad vies beboeven te vragen over de tekst,
onder meer van ontwerpen van reglementaire besluiten; evenwe! bebben de hoven en
rechtbanken de macht en de plicht de wettigheid te toetsen \'an de besluiten die zij
toepassen. (Art. 159 Gw.; art. 3 Wet Raad van State.)
17 september 2001
1451
4. - Afcleling wetgeving- Advies -- Reglementair besluit- Hoogdringendheid
- Solida.riteitsbijclra.ge.
Ret laten verlopen van twee maanden alvorens tot publicatie van het koninklijk
besluit van 28 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30 maart
1994 houdende sociale bepalingen over te gaan wijst erop dat de aangevoerde
boogdringendheid, die toeliet bet besluit niet te onderwerpen aan het aclvies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State, niet hestand; voornoemd koninklijk
besluit is aldus onwettig. (Art. 3 Wet Raacl van State.)
17 september 2001
1451
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5. ~ Nietiguerhlaring uan een administratieue beslissing - Fout van de administratieue overheicl.
Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennisneemt van een aansprakelijkheidsvorde1·ing op geond van een door de administratieve overheid gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot nietigverklaring van de administratieve handeling
door de Raad van State, moet die rechtbank, aangezien de beslissing tot nietigverldaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk beslissen dat de administratieve overheid een fout heeft begaan; die fout kan echter enkel tot herstel
aanleiding geven als het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de
schacle bewezen is. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 december 2001
2273

RADIO- EN TELEVISIEOMROEP
1. ~~ Raclioberichtgeuing- Overtreclingen- Vaststellingen- Bevoegde personen.
De wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving kent de personeelsleden
van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geen exclusiviteit
toe in verband met de vaststellingen van de overtredingen van deze wet. CArt. 14 wet
30 juli 1979.)
2 oktober 2001
1610
2. - Raclioberichtgeuing - Zend- of ontuangtoestel - Begrip.
Met de woorden "een zend- of ontvangtoestel" in de wet van 30 juli 1979 betreffende
de raclioberichtgeving wordt bedoeld elk toestel dat een van deze functies kan
vervullen en clerhalve ook beicle. (Art. 1, 4°, wet 30 juli 1979.)
2 oktober 2001
1610

RECHTBANKEN
ALGEJVIEEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Sociale zaken (bijzondere regels)
Aller lei
STRAFZAKEN

Algemeen
StrafVordering
Burgerlijke rechtsvordering

ALGEMEEN
~

Algemeen - Uitspmah bij wege van algemene en als regel geldende beschihhing - Rechtsprcwh - Bodemrechter - Op die rechtspraah gegronde beslissing Eigen ouertuiging - Niet-bestaan.
De rechter die zijn beslissing op de rechtspraak grondt zonder de redenen te
vermelden waarom hij zich ernaar schikt, geeft aan die rechtspraak een algemene en
als regel geldende draagwijdte en schendt derhalve artikel 6 van het Gerechtelijk
Wetboek. (Art. 6 Ger.W.)
9 april 2001
643
2. - Algemeen - Uitspraah bij wege van algemene en als regel geldende beschihhing - Begrip.
De rechter die zijn beslissing op vroegere arresten grondt zonder de redenen te
vermelden waarom hij zich ernaar schikt, geeft aan die arresten een algemene en als
regel geldende draagwijdte en schendt art. 6 Ger.W. (Art. 6 Ger.W.)
21 mei 2001
957
3. - Algerneen- Verwijzingen naar de rechtspraah en de rechtsleer- Geldigheid.
De rechter die het verweer van de beklaagde verwerpt op grond van zijn autonome
overtuiging dat het begrip verkeersongeval in de brede zin van het woord moet
worden opgevat, en die zienswijze met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer
1.

-241staaft, hoeft de gronden voor zijn gronden niet op te geven, omkleedt zijn beslissing
regelmatig met redenen en schendt artikel6 Ger.W. niet. (Art. 149 Gw.; art. 6 Ger.W.)
26 september 2001
1548
4. - Algemeen- Onaantastbare beoordeling- Onderzoeksmaatregel- Hof van
Cassatie - Toezicht - Internationale Verdragen.
De feitenrechter evalueert onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid
en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel, onvenninderd het
toezicht uit te oefenen door het Hofwanneer dit krachtens internationale verdragen
opgelegd wordt.
20 december 2001
2252
5. - Algemeen - Dossier - Stukken - Inlichting van de rechter - Rechten van
de mens - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6.3 - Internationaal Verdrag
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel 14.3.
De artikelen 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. worden niet geschonden door het feit
dat een rechter op grond van de stukken van het dossier zich volledig ingelicht acht.
20 december 2001
2252

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

6. - Burgerlijke Zaken - Algemeen - Niet gevorderde zaken - Begrip Gevorderde zaken - Debat - Conclusie uit het debat geweerd - Gevolg.
Art. 1138, 2°, Ger.W. wordt geschonden door de rechter die een partij veroordeelt
om aan de wederpartij een bedrag te betalen dat laatstgenoemde aileen had
gevorderd in een conclusie die hij uit het debat heeft geweerd. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
15 januari 2001
69
7. - Burgerlijke Zaken- Algemeen- Opdracht van de rechter- Verplichting
om uitspraak te doen over alle punten van de vordering - Vordering betreffende een
onderzoeksmaatregel - Punt van de vordering - Begrip.
Het door een partij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatregel te
bevelen, is geen punt van de vordering in de zin van art. 1138, 3°, GerW. (Art. 1138,
3°, Ger.W.)
18 januari 2001
117
8. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusies - Termijnen - Beschikking - Draagwijdte - Inhoud van de
conclusie - Bewijsaanbod - Gevolg.
Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niets omtrent de inhoud van
de conclusies en sluit niet uit dat de rechter, bij de beoordeling van het bewijsaanbod
dat is gedaan in een binnen de bepaalde termijn overgelegde conclusie, rekening kan
houden met het feit dat een andere partij zich over dit aanbod niet meer kan
uitspreken in een conclusie, ook wanneer dit aanbod wordt gedaan om tegemoet te
komen aan het verweer van die andere partij dat geen stukken ter staving van de
vordering zijn overgelegd. (Art. 747, § 2, Ger.W.)
16 februari 2001
303
9. - Burgerlijhe zahen - Algemeen - Binnen de tennijn neergelegde hoofdconclusie - Hoofdconclusie die geen enkel middel bevat- Aanvullende conclusie Voorwaarden.
Het vonnis dat de aanvullende conclusie van de eisers waarin zij hun gehele
argumentatie uiteenzetten uit het debat weert, nadat het eerst had vastgesteld dat
hun zogenaamde, binnen de toegestane termijn neergelegde, hoofdconclusie geen
enkel mid-del bevat waarop de verweersters een wederantwoord hadden kunnen
geven en waarop zij een aanvullende conclusie hadden kunnen neerleggen, past art.
747, § 2, Ger.W. correct toe. (Artt. 740 en 747, § 2, Ger.W.)
22 maart 2001
461
10. - Burgerlijke zaken - Algemeen- Rechterlijke tennijnregeling- Conclusietermijnen - Eerbiediging - Conclusies - Neerlegging - Mededeling - Tijdige
neerlegging ter griffie - Gevolg.

-242Alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie
wordt ambtshalve uit het debat geweerd. (ATtt. 742, 745, 746 en 747, § 2, Ger.W.)
2S maart 2001
468
1L - Burgerlijke zalwn -· Algemeen -- Verbod uitspraak te doen over niet
gevorderde zaken - Beschikkingsbeginsel - Faillissement - Schuldvordering Opname in het passief -- Beslissing - Draagwijdte.
Doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak, werpt geen betwisting op die
door het akkoord van partijen was uitgesloten en miskent het recht van verdediging
niet de rechter die een handelsvennootschap veroordeelt tot betaling van een aantal
bedragen maar, gelet op haar faillissement, beslist dat de schuldeisers gemachtigd
worden hun schuldvordering te laten opnemen in het gewoon passief van het
faillissement, daar hij hiermede niet oordeelt over het al dan niet bestaan van een
voorrecht maar alleen vaststelt dat, ingevolge de samenloop, de schuldeisers enkel
konden verlangen in het passief te worden opgenomen, terwijl het hen vrij stond bij
hun aanvraag tot opname oak aanspraak te maken op een voorrecht. (Art. 6.1
E.V.R.M., art. 11S8, 2°, Ger.W., het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging en het algemeen beschikkingsbeginsel.)
2S maart 2001
475
12. - Burgerlijke zahen - Algemeen -- Rechterlijke tennijnregeling - Verstrijken van tennijn- Neerlegging van conclusie- Instemming van partijen- Wijze van
instemming - Gevolg.
De conclusies die na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel 750, § 2,
laatste lid, Ger.W. zijn neergelegd, worden niet ambtshalve uit de debatten geweerd,
wanneer het gaat om conclusies die zijn neergelegd met instemming van de andere
partij; die instemming moet niet uitdrukkelijk worden gegeven. (Art. 748, § 1, eerste
lid, en 750, § 2, Ger.W.)
6 april 2001
6S5
13. - Burgerl~jke zaken- Algemeen- Conclusie voorgelegd aan eerste rechterHerneming in hager beroep - Onverenigbaarheid met conclusie voorgelegd aan
oppelrechter - Taak uan de rechte1:
De appelrechter behoeft niet te antwoorden op een aan de eerste rechter voorgelegde en in algemene tennen in hager beroep hernomen conclusie die niet verenigbaar is met de conclusie genomen voor de appelrechter.
18 mei 2001
9S5
14. - Burgerlijke zahen - Algemeen -- Algemene regels - Verwijzing en herneming van conclusie genomen voor eerste rechter - Aide gevraagd aan de appelrechter- Vordering in de zin van artihel 1138, :r Ge1: W.
Geen punt van de vordering in de zin van art. 11S8, so, Ger.W. is het verzoek van
een partij dat haar alcte wordt verleend van de verwijzing en de herneming van de
conclusie genomen voor de eerste rechter. (Art. 11S8, so, Ger.W.)
9S5
18 mei 2001
15. - Burgerlijke zahen -Algemeen -- Gerechterlijke termijnregeling- Conventionele conclusietermijnen - Miskenning - Sanctie.
De sanctie bepaald bij art. 742, § 2, zesde lid, Ger.W., sluit niet uit dat de partijen
zelf een overeenkomst kunnen sluiten betreffende de conclusietermijnen en dat de
partij tegen wi.e wordt geconcludeerd in strijd met die conventionele regeling, het
verwijderen van die conclusie uit het debat kan eisen. (Art. 747, § 2, Ger.W.)
1 juni 2001
1068
16. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Gevorderde zaak - Echtscheiding door
onderlinge toestemming - Nietigverhlaring huwelijk - Gevolg.
Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming
uit te spreken wijzigt de rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het
voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien het algemeen rechtsbeginsel van
de autonomie van de procespartijen. (Art. 11S8, 2°, Ger.W. en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespart.ijen.)
21juni2001
1254
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17. - Burgerlijhe zahen ~ Algemeen ~ Door partijen aangevoerde f'eiten en
redenen ~ Bevoegdheid van de rechter ~ li!nbtshalue aanvullen der redenen ~
Wettigheid ~ Voorwaarden ~ Algemeen beginsel van het recht van uerdediging.
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en kan, ongeacht de omschrijving die z\i daaraan hebben gegeven, de
voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen
betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch
het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wij zigt; hij moet daarbij het recht van
verdediging eerbiedigen. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
14 september 2001
1442
18. - Burgerlijhe zaken- Algemeen- Aanvraag tot heropening van het de bat--Opdracht van de rechte1:
De rechter die geen uitspraak doet over een aanvraag tot heropening van het de bat
schendt art. 773 Ger.W. (Art. 773 Ger.W.)
5 oktober 2001
1643
19. - Burgerlijhe zahen ~ Algemeen ~ Beschihhingsbeginsel ~ Mishenning.
Het hofvan beroep dat tot staving van zijn beslissing ambtshalve het bestaan van
een fout in aanmerking neemt, zonder dat mid del aan de tegenspraak van de partijen
voor te leggen, schendt art. 1138, 2°, Ger.W.en miskent het algemeen beginsel van het
recht van verdediging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
9 november 2001
1895
20. - Bwgerlijhe zahen -Algemeen- Conclusies- Rechterlijhe tennijnregeling
~ Gevolg ~ Neerlegging ter griffie - Toezending.
Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijn bepaalt om
conclusie te nemen moeten de neerlegging ter griffie en de gelijktijdige toezending
aan de tegenpartij binnen die tennijn worden gedaan. (Artt. 745, eerste lid, en 747,
§ 2, eerste en vijfde lid, Ger.W.)
20 december 2001
2244
21. - Burgerlijhe zahen- Algemeen- Conclusies -- Rechterlijhe termijnregeling
- Vermoeden - Gevolg - Toezending.
De conclusie moet niet vijf dagen voor het verstrijken van de termijn aan de
tegenpartij worden toegezonden om geacht te worden binnen de door de voorzitter of
de door hem aangewezen rechter bepaalde termijn te zijn genomen. (Artt. 745,
tweede lid, en 747, § 2, eerste en v~jfde lid, Ger.W.)
20 december 2001
2244
22. - Burgerlijhe zahen - Algemeen - Conclusie -- Overlegging - Termijn Vermoeden ~ Strehhing.
Het vermoeden dat de overlegging van de conclusie wordt geacht te zijn verricht
vijf dagen na de toezending heeft tot strekking de aanvangsdatum van de termijn
voor het nemen van een antwoordconclusie t.e bepalen vanaf de overlegging van de
conclusie van de tegenpartij. (Artt. 745, tweede lid, en 747, § 2, eerste en vijfde lid,
Ger.W.)
20 december 2001
2244
23. - Burgerli:fhe zahen - Algemeen - Conclusie - Ouerlegging ~ Termijn Einde - Ambtshalve weren uit de de batten ~ Voorwaarden.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing een conclusie wegens overlegging na
het verstrijken van de door de voorzitter of de door hem aangewezen rechter bepaalde
termijn uit de de batten te weren op grond dat ze geacht wordt te zijn overgelegd vijf
dagen na haar neerlegging ter griffie en toezending aan de tegenpartij, hoewel
vastgesteld wordt dat zulks binnen deze termijn geschiedde. (Artt. 745, tweede lid, en
7 4 7, § 2, eerste, vijfde en zesde lid, Ger.W.)
20 december 2001
2244 0
24. - Burgerlijhe zalwn ~· Algemeen - Door partijen aangevoerde f'eiten en
redenen - Bevoegdheid van de rechter om ze ambtshalve aan te uullen - Voorwaarden.
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-244De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en kan, ongeacht de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de
voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvuilen op voorwaarde dat hij geen
betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch
het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet daarbij het recht van
verdediging eerbiedigen. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
21 december 2001
2270
SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)

25. - Burgerlijhe zahen - Sociale zahen (bijzondere regels) - Arbeidsovereenhomst - Einde - Ontslag om dringende reden - Feit sedert ten minste drie dagen
behend - Kennis van het feit - Uitspraah van de rechtbanh - Beperhing.
Het arbeidsgerecht, om te beslissen of het ontslag om dringende reden al dan niet
binnen de in artikel 35, derde lid, van de arbeidsovereenkomst bepaalde termijn is
gegeven, dient aileen te onderzoeken of de aangevoerde kennis van de werkgever op
het ogenblik van het ontslag niet reeds meer dan drie werkdagen bestond; het
arbeidsgerecht doet hierbij geen uitspraak over het bestaan van de feiten en het
zwaarwichtige karakter ervan. (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
19 maart 2001
441
26. - Burgerlijhe zahen - Sociale zahen (bijzondere regels) - Maatschappelijh
welzijn (openbare centra voor) - Bestaansminimum - Betwisting - Arbeidsrechtbanh - Bevoegdheid - Toezicht - Omvang.
Mits eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader, zoals dit door
de partijen is bepaald, wordt ailes wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn valt met betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het
bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve saneties, aan de controle van de arbeidsrechtbank onderworpen; het komt dan aan de
rechter toe de aangevochten beslissing op haar wettigheid te toetsen, wat hem
toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over het recht
op het bestaansminimum; slechts wanneer een wetsbepaling aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent omtrent een te nemen beslissing, mag de rechter het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet ontnemen en
mag hij niet in zijn plaats treden. (Art. 580, 8°, c, Ger.W.)
18 juni 2001
1202
27. - Burgerlijhe zahen - Sociale zahen (bijzondere regels) - WerhloosheidRecht op werhloosheidsuithering - Herstel van de werhloze in zijn rechten Verplichting van de rechta
De rechter, die kennis neemt van een geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen, kan de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkeringen herstellen, op voorwaarde dat hij de verordenende bepalingen inzake werkloosheid naleeft.
(Art. 7, § 11, Besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
12 november 2001
1907
28. - Burgerlijhe zahen - Sociale zahen (bijzondere regels) - Werhloosheid Bestuurlijhe beslissing - Sanctie - Geschil - Nietigverhlaring - Gebreh aan
motivering - Arbeidsrechtbanh - Bevoegdheid - Draagwijdte.
Wanneer de arbeidsrechtbank de administratieve beslissing van de directeur van
het werkloosheidsbureau over een sanctie vernietigt aileen wegens gebrek aan
motivering, ontneemt deze nietigverklaring de rechter 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.)
12 november 2001
1907
29. - Burgerlijhe zahen - Sociale zahen (bijzondere regels) - Werhloosheid. Administratieve beslissing - Administratieve sanctie - Betwisting - Nietigverhlaring - Arbeidsrechtbanh - Bevoegdheid - Omvang.
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De rechter die beslist dat de administratieve sanctie die de directeur van het
werkloosheidsbureau heeft opgelegd nietig is omdat zij niet fonneel, passend en
gedetailleerd is gemotiveerd, mag niet in de plaats treden van de directeur en zelf een
administratieve sanctie aan de werkloze opleggen. (Algemeen rechtsbeginsel van de
scheidingvan de machten; art. 154, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 7, § 11,
eerste lid, Besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
17 december 2001
2213
ALLERLEI

30. - Burgerlijhe zahen - Allerlei - Europese Unie - Verdragsbepalingen Steunmaatregelen- Aanmeldingsplicht- Mishenning- Nationaal recht- Gevolgen.
De nationale rechterlijke instanties dienen de justitiabelen die zich op de miskenning van de aanmeldingsplicht kunnen beroepen, te waarborgen dat daaruit,
overeenkomstig het nationale recht, alle consequenties zullen worden getrokken,
zowel wat betreft de geldigheid van handelingen tot uitvoering van de betrokken
steunmaatregelen, als wat betreft de terugvordering van in strijcl met cleze bepaling
verleende steun
19 januari 2001
141
31. - Burgerlijhe zahen - Allerlei - Overeenhomst - Contractuele acmsprahelijhheid - Wanprestatie - Schadevergoeding - Raming ex aequo et bmw Wettigheid - Voorwaarden.
In geval van contractuele wanprestatie mag de rechter het beclrag van de schade
ex aequo et bono vaststellen wanneer geen van de partijen elementen voor een juiste
vaststelling ervan verschaft of kan verschaffen, maar hij mag zulks niet doen
wanneer de partij die beweert benadeeld te zijn, weigert de gegevens bij te brengen
waarover zij beschikt en waardoor het bedrag van de schade juist kan worden
vastgesteld. (Art. 1149 B.W.)
20 september 2001
1491

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

32. - Strafzahen - Algemeen - Beraad - Duw:
Het beraad van de strafrechter duurt voort tot de uitspraak in openbare terechtzitting, zodat de redactie van het nog uit te spreken vonnis of arrest deel uitmaakt
van het beraad. (Artt. 190 en 209 Sv.)
9 januari 2001
32
33. - Strafzahen - Algemeen - Bevoegdheid - Rechtstreehse dagvaa.rding Niet gecorrectionaliseerde misdaad - Samenhangende wanbeclrijven - Correctioneel rechtscollege - Gevolg.
Wanneer de rechtstreekse dagvaarding wegens misdaden en wanbedrijven die op
vordering van het O.M. aan de beklaagde wordt betekend, geen verzachtende
omstandigheden m.b.t. de misdaden vermeldt en de wanbedrijven ermee samenhangen, zijn de correctionele rechtbank en in hoger beroep het hofvan beroep onbevoegd
om van die feiten kennis te nemen, ook al diende dat hof aileen uitspraak te doen over
de burgerlijke belangen. (.Art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden.)
7 februari 2001
234
34. - Strafzahen - Algemeen - Bevoegdheid - Rechtstreehse dagvaarding Correctionalisering van een misdaad door aanneming van verzachtende omstandigheden - Voorwaarden.
Art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, als gewijzigd bij de wet 11
juli 1994, richt een algemene regel in, krachtens welke de correctionalisering van
misdaden door aanneming van verzachtende omstandigheden aileen verplicht wordt
toevertrouwd aan onderzoeksgerechten wanneer de aanhangigmaking van de zaak
bij die gerechten een beoordeling van het bestaan van de telastleggingen impliceert.
(Art. 2 Wet Verzachtende Omstandigheden.)
13 juni 2001
1146

-- 24635. - Strafzahen -- Algemeen --- Smnenstelling van het rechtscollege - Uitstel
van de zaah ·--- Beslissing over de grand van de zaah.
Het is niet vereist clat een raadsheer die een arrest wijst aanwezig is op een zitting
waarop de zaak wonlt uitgesteld op eenlatere datum wegens verder beraad. (Art. 779
Ge1W.)
2 oktober '20()1
1609
36. ---·· Strafzaken -- Algemeen -- Regelnwtigheid van de rechtspleging - Vi:tststelling -- Proces-verbaal van de terechtzitting- Vormvereisten - Gevolg.
Is aangetasL door nietigheid het vonnis van de strafrechter waarbij de regelmatigheid van de tijdens de terechtzitting gevoerde rechtspleging niet blijkt uit dat vonnis
of uit andere processtukken en het proces-verbaal van de terechtzitting niet is
ondel'tekend door de voorzitter en de griflier. (Art. 10 wet 1 mei 1849; art. 155, 189 en
190ter Sv.)
4 december 2001
2063
37. - Strafzaken -- Algemeen - Vunnisgerechten - Bevoegdheid- Uitspraak
over wettigheid van beslissingen van onderzoeksgerechten.
De wet verleent de vonnisgerechten geen bevoegdheid om uitspraak te doen over de
wettigheicl van de beslissingen van verwijzing van de onderzoeksgerechten, maar het
komt hen even we! toe vast te stellen dat de zaak niet aanhangig is, meer bepaald
doordat de beslissing· van verwijzing omegelmatigheden van die aard bevat dat zij als
authentieke akte niet bestaat.
4 december 2001
2078
STRAF'VORDERING

38. - Strafzaken - Strafvordering - Belgische rechtbanken - Territoriale
bevoegdheid -- Misclrijf- Bestanclcleel gelohaliseerd in Belgie - Begrip.
De Belgische rec:htbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf
waarvan een van de constitutieve bestanddelen in Belgie is gelokaliseerd; hun
bevoegclheid wordt uiigebreid wanneer de in Belgie en de in het buitenland gepleegde
feiten een ondeelbaar geheel vormen. (Art. 3 Sw.)
24 januari 2001
167
39. - Stmfzahen - Strafvorclering - Omschrijving - Wijziging - Algem.een
rechtsbeginsel inzalw het recht van verclediging - Begrip.
Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt, enerzijds
moet vaststellen dat het opnieuw omsc:hreven feit hetzelfde is als dat op grand
waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet toezien dat de beklaagde
zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, moet hij die voorwaarden niet
vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschrijving aan te passen of te
preciseren. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; art. 6.3.b
E.V.R.M.)
14 februari 2001
280
40. - Strafzahen - Strafvordering - Stuk overgelegcl aan de rechter na het
sluiten van de de batten en v66r cle uitspraah- Geen bewijs clat cle rechter het stuh uit
cle clebatten heeft geweercl of cwn cle tegenspraah van cle partijen heeft onclerworpenGevolg.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, na het
sluiten van de debatten en v66r de terechtzitting waarop het arrest werd uitgesproken, aan de rechter stukken werden overgelegd waarvan niet blijkt dat hij ze ofwel
uit de debatten 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.)
14 februari 2001
298
41. - Strafzahen - Stmfvordering - Dagvaarcling - Meerclere misclrijfomschrijuingen voor hetzelfcle feit- Bewezen verhlaarcle telastlegging- Verwittiging
van beldcwgcle door rechte1:
De omstandigheid dat hetzelfde feit onder meerdere misdrijfomschrijvingen in de
dagvaarding wordt aangeduid, verplicht de strafrechter er niet toe de beklaagde
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-247vooraf te verwittigen van de telastlegging die hij al dan niet bewezen zal verklaren,
mits de vermeldingen van de dagvaarding de beklaagde toelaten duidelijk het
voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recht van verdediging uit te oefenen.
20 februari 2001
341 00
42. - Strafzahen- Strafvordering- Plaatselijhe bevoegdheid- RaadhamerBeschihhing tot venuijzing - Heromschrijving - Feitelijhe elementen - Vereisten.
De feitenrechter is niet gebonden door de plaatsbepaling van het feit vermeld in de
beschikking van de raadkamer voor zover hij, bij wijziging van de kwalificatie, de
identiteit en de continui:teit van het feit behoudt. (Art. 182 Sv.)
6 maart 2001
388
43. - Strafzahen - Strafvordering- Mogelijhheid voor behlaagde om het laatst
het woord te hrijgen - Cassatiemiddel.
Wanneer uit de stukken niet blijkt dat de beklaagde voor de feitenrechter heeft
gevraagd het laatst het woord te krijgen, noch dat hij verweer heeft gevoerd ten
betoge dat zijn recht van verdediging werd miskend vermag hij dit verweer niet voor
het eerst voor het Hof te voeren. (Art. 210 Sv.)
3 april 2001
593
44. - Strafzahen - Strafvordering- Onderzoehsgerechten- Wettigheid van de
beslissingen - Vonnisgerechten - Bevoegdheden - Grenzen.
Behoudens een geschil inzake bevoegdheid zijn de vonnisgerechten niet bevoegd
om de wettigheid te onderzoeken van de beslissingen van de onderzoeksgerechten,
die geldig blijven zolang zij door het Hof van Cassatie niet zijn vernietigd.
16 mei 2001
914
45. - Strafzahen - Strafvordering -Hoger beroep - Kwalificatie - Wijziging
- Voorwaarden - Recht van verdediging.
De bodemrechter heeft de verplichting en niet alleen de mogelijkheid om aan de bij
hem aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de
bevoegdheidsregels en het recht van verdediging eerbiedigt; de miskenning ervan
valt dus niet uitsluitend af te lei den uit het feit dat het O.M. de beklaagde alleen in
hoger beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging'in de kwalificatie.
(Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
914
16 mei 2001
46. - Strafzahen - Strafvordering - Wijziging van de nummering van de
wetsbepaling - Aanpassing van de straf- Gevolg.
Daar de wet van 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van
minderjarigen noch de kwalificatie noch de strafwijzigt m. b.t. de schending van het
oude art. 380bis, § 1, 4°, en§ 3, 1 o en 2°, Sw., wordt het recht van verdediging van de
beklaarde niet miskend doordat het hof van beroep hem niet heeft verzocht zich te
verdedigen op grond van het nieuwe art. 380, § 1, 4°, en§ 3, 1 o en 2°, Sw. (Art. 14, wet
28 dec. 2000; art. 380, § 1, 4°, en§ 3, Pen 2°, Sw.; algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
24 juli 2001
1336
4 7. - Strafzahen - Strafvordering- Bewijs - Bewijsvoering- Aanvoering van
behlaagde dat het openbaar ministerie over niet aan de recllter overlegde elementen
beschiht - Taah van de rechte1~
Het staat de rechter te oordelen of de aanvoering van een beklaagde, dat het
openbaar ministerie beschikt over elementen a decharge, al dan niet elke grond van
geloofwaardigheid mist en, indien niet, welk rechtsgevolg hieraan moet worden
verleend.
30 oktober 2001
1815
48. - Strafzahen - Strafvordering - Ten laste gelegde feiten - Verduidelijhing
en precisering van de strafbare periode door de rechter -Recht van verdediging van
de behlaagde.
De strafrechter die de aard, de kwalificatie en de strafbare periode van de ten laste
gelegde feiten niet wijzigt, maar enkel de strafbare periode van deze feiten binnen de
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-248perken van de oorspronkelijke telastlegging verduidelijkt en preciseert, brengt aldus
het recht van verdedigingvan de beklaagde niet in het gedrang zodat een voorafgaandelijke
verwittiging van deze laatste niet is vereist.
4 december 2001
2061
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

49. - Strafzahen - Burgerlijhe rechtsvordering uitspraah te doen over alle punten van de vordering.

Rechter -

Verplichting om

Art. 1138, 3o Gerechtelijk Wetboek wordt door de rechter geschonden wanneer deze
zich in strafzaken niet uitspreekt over een van de punten van de vordering van de
burgerlijke partij. (Art. 1138, 3°, Ger.W.)
24 oktober 2001
1755

RECHTEN VAN DE MENS
ALGEMEEN
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Algemeen
Artikel 3
Artikel 5
Artikel 5.3
Artikel 5.4
Artikel 6
Artikel 6.1
Artikel6.2
Artikel6.3
Artikel 8
Artikel10
Artikel13
Artikel14
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTER EN POLITIEKE RECHTEN

ALGEMEEN
Algemeen- Universele Verhlaring van de Recliten van de Mens- Draagwijdte - Gevolg.
1. -

De bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde N a ties op 10 december
1948, behoren niet tot het Belgisch recht en zijn geen wet in de zin van artikel 608
van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot
cassatie. (Art. 608 Ger.W.)
6 november 2001
1873
2. -

Algemeen - Universele Verhlaring van de Rechten van de Mens - Gevolgen.

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, is niet in het
Belgische recht ingevoerd en is geen wet, in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie. (Art.
608 Ger.W.)
4 december 2001
2054
3. - Algemeen - Persoonlijhheidsrechten - Recht op leven en fysiehe integriteit.
Ieder individu geniet persoonlijkheidsrechten, met name het recht op leven en op
fysieke integriteit.
14 december 2001
2200
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VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
ALGEMEEN

4. - Verdrag Rechten van de Mens- Algemeen- Strafmaatregel- Geneeskunde
- Uitoefening van de geneeskunde -Dienst voor geneeskundige controle - Beperkte
kamer - Sanctie - Aard.
Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige
controle i.s geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R. (Art.
141, § 2, Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2252
5. - Verdrag Rechten van de Mens - Algemeen - Strafmaatregel - Geseponeerde klacht - Aard.
Een geseponeerde klacht is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van
het I.V.B.P.R.
20 december 2001
2252
ARTIKEL 3

6. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 - Folteringen, onmenselijke of
vernederende behandelingen of straffen - Verbod - Draagwijdte - Vreemdeling Verwijdering.
De beslissing waarbij de verwijdering van een vreemdeling bevolen wordt, kan
lei den tot een situatie die onder de toepassing valt van art. 3 E.V.R.M., als er ernstige
gronden bestaan om te vrezen dat de betrokkene, na zijn verwijdering, bedreigd zal
worden met folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.
(Art. 3 E.V.R.M.)
14 maart 2001
412
7. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 - Folteringen, onmenselijke of
vernederende behandelingen of straffen - Verbod - Draagwijdte - Vreemdeling Verwijdering.
De beslissing waarbij de verwijdering van een vreemdeling bevolen wordt, kan
leiden tot een situatie die onder de toepassing valt van art. 3 E.V.R.M., als er ernstige
gronden bestaan om te vrezen dat de betrokkene, na zijn verwijdering, bedreigd zal
worden met folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.
(Art. 3 E.V.R.M.)
21 maart 2001
456
8. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 - Vreemdelingen - Uitgezette die
ter beschikking van de regering is gesteld - Weigering tot regularisatie van het
verblijf- Vreemdeling gedetineerd teneinde hem met dwang naar de grens te leiden
- Onmenselijke of vernederende behandeling.
De regelmatige hechtenis van een vreemdeling tegen wie een uitzettingsprocedure
wordt gevoerd, levert op zich geen onmenselijke ofvernederende behandeling op; dat
is evenmin het geval wanneer de hangende uitzettingsprocedure voorlopig niet ten
uitvoer wordt gelegd, in afwachting van een beslissing over de vordering van die
vreemdeling tot schorsing van zijn repatriering. (Artt. 5.1.f, 3, E.V.R.M.)
31 juli 2001
1351
ARTIKEL 5

Artikel 5.3
9. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 - Artikel 5.3 - Voorlopige
hechtenis - Redelijke termijn - Beoordeling door de rechter.
De rechter die oordeelt dat de voorwaarden voor de handhaving van een voorlopige
hechtenis vervuld zijn, mag de redelijke termijn van de voorlopige hechtenis
beoordelen rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden van de zaak. (Art.
5.3 E.V.R.M.)
19juni2001
1232
10. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel5- Artikel5.3- Rechter of andere
autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen Voorzitter van de rechterlijhe commissie.

-250Als de voorzitter van de rechterlijke commissie van de krijgsraad geen enkele
vervolgende functie heeft uitgeoefend, biedt hij alle waarborgen die verbonden zijn
aan zijn hoedanigheid van autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om
rechterlijke macht uit te oefenen. (Art. 5.3 E.V.R.M.)
24 juli 2001
1339
11. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 5 - Artihel 5.3- Aangehouden of
gedetineerde persoon - Bijstand van een raadsman van zijn heuze.
Art. 5.3 E.V.R.M. kent aan de aangehouden of gedetineerde persoon niet hetzelfde
recht toe als art. 6.3 van dat verdrag, dat aan eenieder die voor een vonnisgerecht
wordt vervolgd het recht geeft bijstand te hebben van een raadsn:tan van zijn keuze.
(Artt. 5.3 en 6.3.c E.V.R.M.)
31 oktober 2001
1831
Artikel 5.4
12. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 5 - Artihel 5.4 - Voorlopige
hechtenis- Handhaving- Cassatiemiddel- Onvolledig dossier- Geen voeging
van de stuhhen.
De verdachte wiens voorlopige hechtenis is gehandhaafd door de kamer van
inbeschuldigingstelling, kan geen schending van art. 5.4 E.V.R.M. of een miskenning
van zijn recht van verdediging aanvoeren wegens het venneende ontbreken van
stukken in het hem en zijn raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit
de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de
kamer van inbeschuldigingstelling de volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan de raadkamer heeft betwist, noch dat
hij hetzij het verhoor van die magistraat met betrekking tot de stukken die zouden
ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met
het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken heeft gevorderd. (Art. 5.4
E.V.R.M.; artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
19 september 2001
1482
ARTIKEL 6

Artikel 6.1
13. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6- Artihel 6.1 - Redelijhe termijn
- Behandeling van de zaah binnen een redelijhe tenni;jn- Verplichting in hoofde van
de behlaagde.
De overschrijding van de redelijke termijn schaadt op zich de verdachte of de
beklaagde in een hem door art. 6, lid 1, E.V.R.M. verleend fundamenteel recht; de
omstandigheid dat de beklaagde de mogelijkheid heeft om de behandeling van zijn
zaak door middel van een vrijwillige verschijning voor de strafrechter te bespoedigen
en dat dergelijke medewerking niet meebrengt dat zijn rechten voor het vonnisgerecht dam·door in het gedrang komen, doet daaraan niet af. (Art. 6.1. E.V.R.M.)
6 februari 2001
222
14. - Verclrag Rechten van cleMens- Artihel 6 - Artihel 6.1 - Reclelijhe termijn
- Eerlijh proces - Beoorcleling - Voorlopige hechtenis - Bevoegclheid.
De rechter die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doet, is niet bevoegd om te
oordelen of grieven die afgeleid zijn uit de schending van het recht om op onpartijdige
wijze binnen een redelijke termijn te worden berecht, gesteld dat ze gegrond zijn, een
eerlijk proces voor het vonnisgerecht onmogelijk zullen maken. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
7 februari 2001
243

-

15. - Verclrag Rechten van cleMens- Artihel 6- Artihel 6.1 - Redelijhe termijn
Overschrijding- Gevolgen.

Een eventuele overschrijding van de redelijke termijn kan niet leiden tot verval
van de strafvordering.
13 februari 2001
267
16. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 6 - Artihel 6.1 - Verzoeh tot
heropening der debatten - Onaantastbare beoordeling door de bodemrechte1:

-251Miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 6.1 E.V.R.M. valt
niet af te leiden uit de omstandigheid aileen dat de strafrechter beslist het de bat niet
te heropenen.
14 februari 2001
280
17. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6- Artihel 6.1 - Redelijhe termijn
- Overschrijding - Sanctie.
Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch art. 14 I.V.B.P.R., noch enig andere bepaling van die
verdragen of van een nationale wet duiden de gevolgen aan die de feitenrechter aan
een door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden; zo
staat het aan de feitenrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te
kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en met inaanmerkingneming
van de concrete gegevens van de zaak, te oordelen in welke mate en onder welke
voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die
vermindering reeel en meetbaar is. (Art. 6 E.V.R.M.; art. 14 I.V.B.P.R.)
14 februari 2001
280
18. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6- Artihel 6.1 - Redelijhe termijn
- Beoordeling door de vonnisgerechten.
Het staat aan de vonnisgerechten om, in het licht van de concrete gegevens van de
zaak, nate gaan of de zaak binnen een redelijke termijn werd behandeld. (Art. 6.1
E.V.R.M.)
14 februari 2001
280
19. - Verdrag Rechten van de Mens -Artilwl 6 -Artihel 6.1- Onpartijdigheid
van de rechter- Kamer van inbesclwldigingstelling- Samenstelling- Magistraat
die als onderzoehsrechter is opgetreden - Gevolg.
Wanneer een raadsheer deel heeft uitgemaakt van de zetel van de kamer van
inbeschuldigingstelling die het arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis
van de verdachte heeft gewezen terwijl hij daarv66r in dezelfde zaak tijdelijk was
aangewezen als onderzoeksraadsheer, maar in die hoedanigheid geen enkele rechterlijke handeling of onderzoekshandeling heeft gesteld, kan die omstandigheid geen
gewettigde twijfel doen ontstaan omtrent de geschiktheid van die magistraat om op
onpartijdige wijze uitspraak te doen. (Art. 292 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
21 februari 2001
349
20. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6- Artihel 6.1- Anonieme getuige
- Huiszoehingen - Gevolg.
De door een onderzoeksrechter bevolen huiszoekingen zijn niet onregelmatig en
zijn niet strijdig met de artt. 6 en 8 E.V.R.M., op de enige grand dat zij het gevolg zijn
van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen. (Artt. 6.1 en 8
E.V.R.M.)
4 april 2001
616
21. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6- Artihel 6.1 - Eerlijh proces Nationaal magistraat - Onderzoehsdossiers - Geen inzage voor de behlaagde Gevolg.
Het arrest dat beslist dat de beklaagde recht heeft. gehad op een eerlijk proces, in
weerwil van het feit. dat hij geen inzage heeft gekregen in drie onderzoeksdossiers die
bij de nationale magistraat waren geopend, op grand, m.n., dat de door die
magistraat of door zijn tussenkomst verkregen inlichtingen op een correcte wijze aan
de onderzoekers zijn meegedeeld en door hun processen-verbaal bij het dossier van de
rechtspleging zijn gevoegd, schendt art. 6.1 E.V.R.M niet. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art.
4 7bis Sv.; art. 114bis Ger.W.)
4 april 2001
616
22. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6 - Artihel 6.1 -Recht op een
eerlijh proces- Strafzahen- Bewijsmiddel- Eed- Onwettigheid- AantastingVoorwaarde.
De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt
niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen; het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid
van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze te
beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen

-252van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast; de
kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid te hebben vastgesteld van de
door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dater een oorzakelijk verband bestaat
tussen de door nietigheid aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het licht zijn gebracht, verantwoordt
haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet naar recht.
(Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 136, 136bis en 235bis Sv.)
18 april 2001
644
23. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafzaken Onpartijdigheid - Onafhankelijkheid - Militair Gerechtshof- Samenstelling.
De onverenigbaarheden, verboden en ambtsplichten bepaald bij de artikelen 18 tot
27 van de wet van 20 juli 1814 houdende de provisionele instructie voor het hoog
Militair Gerechtshof, waaraan de militaire leden van het Militair Gerechtshof
onderworpen zijn, waarborgen de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het
Militair Gerechtshof als gerechtelijke instantie. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
24 april 2001
678
24. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6- Artikel 6.1 - Hof van assisen
- Samenstelling- Voorzitter- Onpartijdigheid- Recht van verdediging- Recht
op een eerlijh proces.
Geen partijdigheid van de voorzitter van het hofvan assisen, noch miskenning van
recht van verdediging en van recht op een eerlijk proces kan worden afgeleid uit de
loutere omstandigheid dat deze magistraat tot hetzelfde rechtscollege behoort als de
voorzitter van het Hof van assisen waarvan het arrest werd vernietigd met betrekking tot de straftoemeting. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
24 april 2001
712
25. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 6 - Artihel 6.1 - Tuchtonderzoeh
- Vraag tot mededeling van documenten.
De tuchtoverheid die in het kader van een tuchtonderzoek aan een persoon vraagt
documenten mede te delen die hij wettelijk verplicht is op te stellen, schendt het
recht van verdediging noch art. 6.1 E.V.R.M
27 april 2001
754
26. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6- Artihel 6.1 - Redelijlw termijn
- Overschrijding - Beoordeling door de vonnisgerechten - Draagwijdte.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke
de zaak behandeld moet worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden
gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de rechter in hoger beroep de door
de eerste rechter opgelegde strafte verminderen ofbelet hem deze strafte verhogen.
(Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.)
15 mei 2001
889
27. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 -'Artihel 6.1- Niet opgesloten
verdachte - Geen verhoor door de onderzoehsrechter - Gevolg.
Miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 6.1 E.V.R.M. valt
niet uitsluitend afte leiden uit het feit dat de verdachte die niet onder aanhoudingsmandaat is geplaatst, nooit door de onderzoeksrechter is verhoord. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
16 mei 2001
914
28. - Verdrag Rechten van· de Mens - Artikel 6 - Artihel 6.1 - StrafzakenEerlijh proces - Begrip - Gegevens aangebracht door het openbaar ministerie.
. Om te beoordelen of een zaak eerlijk is behandeld, in de zin van art. 6.1 E.V.R.M.,
moet worden onderzocht of de zaak, in haar geheel, is behandeld in een eerlijk proces;
aangezien de beklaagde, voor het vonnisgerecht, de door het O.M. tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat zijn
recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk
proces. (Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
914
16 mei 2001

-25329. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artihel 6.1 - Apothehers Tuchtvordering - Onpartijdigheid van de provinciale raad van de Orde van
Apothekers - Ontvanhelijhheid van de vervolgingen - Invloed.
De niet-ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen kan niet
worden afgeleid uit het gebrek aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de
provinciale raad van de Orde van Apothekers, die optreedt als vonnisgerecht. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
17 mei 2001
928
30. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artihel 6.1 - Eerlijh proces Verklaringen onder ede afgelegd door gewezen medebehlaagden of andere personen die
voor dezelfde feiten werden veroordeeld - Mogelijkheid tot tegenspraak - Toepassing.
Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6, lid 1,
E.V.R.M. moet worden nagegaan of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is
behandeld; uit de omstandigheid dat de beklaagde onder meer is veroordeeld op
grond van verklaringen onder eed van gewezen medebeklaagden of andere personen
die voor dezelfde feiten reeds waren veroordeeld, kan op zich niet worden afgeleid dat
deze beklaagde tegen wie de aldus verkregen verklaringen worden aangewend, geen
recht heeft gehad op een eerlijk proces of dat zijn recht van verdediging is miskend,
wanneer blijkt dat hij voor het vonnisgerecht de mogelijkheid heeft gehad om vrij
tegenspraak te voeren omtrent de geloofwaardigheid van deze verklaringen en de
twijfel eraan te doen gelden. (Art.6.1. E.V.R.M.)
5 juni 2001
1092

31. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 6 - Artihel 6.1 - Strafuordering
- Rechtstreehse dagvaarding - Ontvankel~jkheid.
Art. 6.1 E.V.R.M. verplicht de bodemrechter niet de strafvordering, ingesteld tegen
een rechtstreeks voor hem gedaagde persoon, niet ontvankelijk te verklaren, wanneer het dossier niet voorafgaandelijk aan een onderzoeksgerecht is voorgelegd.
1146
13 juni 2001
32. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artihel 6.1 - Eerlijh procesGezamenlijh vervolgde personen.
Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door het feit aileen dat alle
personen die van deelneming aan een misdrijf worden verdacht, niet samen voor
dezelfde rechter verschijnen. (Artt. 6.1 E.V.R.M.)
13 juni 2001
1146
33. - Verdrag Reclden van de Mens - Artikel 6 - Artihel 6.1 - Jeugdbeschenning- Maatregelen t.a.v. minde1jarige delinquenten- Geen voorafgaand
onderzoeh - Eerlijh proces - Begrip.
Aileen uit het feit dat de minderjarige, die gedaagd werd om voor de jeugdrechtbank te verschijnen met toepassing van art. 36, 4°, Jeugdbeschermingswet,
berecht kan worden zonder onderzoek naar zijn persoonlijkheid en zijn milieu, kan
niet worden afgeleid dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (Art. 36, 4 o,
en 50, § 1, Jeugdbeschermingswet.)
13 juni 2001
1165

34. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Apotheher Tucht- Raad van beroep van Orde van Apothekers - Telastlegging- Ander gestraft
gedrag - Gevolgen.
De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Apothekers, die een
tuchtstrafvan schorsing van het recht het beroep uit te oefenen oplegt op grond van
een ander gedrag dan dat waarvoor de vervolgde apotheker terechtstond, miskent
het recht op een eerlijk proces en schendt art. 6.1 E.V.R.M.
14 juni 2001
1175
35. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 6 - Artikel 6.1 - Tuchtzahen Tuchtvordering - Redelijhe tennijn - Overschrijding - Sanctie.
Artikel 6.1 E.V.R.M. bepaalt niet dat in tuchtzaken de sanctie wegens overschrijding van de redelijke termijn het verval van de tuchtvordering is. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
21 juni 2001
1265

-25436. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 6 - Artihel 6.1 - Tuchtza hen Orde der Geneesheren - Raad van beroep - Tuchtvordering - Sluiting van het
debat - Navolgend stuh - Raadsman - Gevolg.
Geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging valt af te leiden uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep van de Orde der Geneesheren beslist geen acht te slaan op een
schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het debat is
toegekomen. (Artikel 6.1 E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
21 juni 2001
1265
37. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6 - Artihel 6.1- StrafzahenStrafvordering- Behlaagde - Vertegenwoordiging door raadsman - Rechtstreehse
werhing van verdragsbepalingen - Conflict met regel van intern recht - Gevolg.
De artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., welke rechtstreekse werking hebben in de
interne rechtsorde en voorrang genieten op de minder gunstige bepalingen van het
interne recht, verlenen een beklaagde het recht om zich te verdedigen met bijstand
van een raadsman naar zijn keuze, hetgeen inhoudt dat de strafrechter, niettegenstaande de door artikel 185, § 2, Wetboek van Strafvordering aan de beklaagde
opgelegde verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn
client te vertegenwoordigen ook al toont deze niet aan clat het hem onmogelijk is
persoonlijk te verschijnen. (Artt. 6.1 en 6.3c E.V.R.M.; 185 Sv.)
1387
4 september 2001
38. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6 - Artihel 6.1- StrafzahenStrafvordering- Hoger beroep - Verstek - Behlaagde - Vertegenwoordiging door
raadsman - Rechtstreehse werhing van verdragsbepalingen - Draagwijdte.
Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., de beslissing waarbij de appelrechters
de versteklatende beklaagcle het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen
door zijn raadsman en hem aldus de mogelijkheid ontnemen zijn verdediging voor te
dragen door de raadsman van zijn keuze, om reden dat hij naar Belgisch strafprocesrecht ook in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en zich in
het kader van dit verzet te laten bijstaan door een raadsman. (Art. 6.1 en 6.3.c
E.V.R.M.)
4 september 2001
1387
39. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6 - Artihel 6.1- StrafzahenRecht op een eerlijh proces - Deslwndigenonderzoeh - Gebreh aan bewijzen Aanvullend onderzoeh - Initiatief van de rechter- Grenzen.
Miskenning van het recht van verdediging, en m.n. miskenning van het recht op
een eerlijk proces, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de strafrechter niet zelf getracht heeft het gebrek aan
bewijzen te verhelpen door een aanvullend onderzoek te bevelen. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
26 september 2001
1544
40. - Verdrag Rechten van de Mens -Artihel6 -Artihel6.1-Redelijhe tennijn
- Overschrijding - Sanctie.
Wanneer de rechter regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn overschreden is,
zonder dat die omstandigheid invloed heeft gehad op de bewijslevering of op de
uitoefening van het recht van verdediging, kan hij hetzij de veroordeling bij
eenvoudige schuldigverklaring uitspreken hetzij een strafuitspreken die lager is dan
de wettelijke minimumstraf, overeenkomstig artikel 21ter V.T.Sv., hetzij een bij wet
voorgeschreven straf uitspreken die evenwel daadwerkelijk en op meetbare wijze is
verminderd t.o.v. de straf die hij had kunnen opleggen als hij de overdreven duur van
de rechtspleging niet had vastgesteld. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 2lter V.T.Sv.)
17 oktober 2001
1695
41. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 6- Artihel 6.1 - Redelijhe tennijn
- Overschrijding- Sanctie - Motivering.
Hoewel de rechter zich niet ervan kan onthouden de door hem vastgestelde
overschrijding van de redelijke termijn te bestraffen, verplicht geen enkele wetsbepaling hem om, wanneer hij de straf op die grond vermindert, daarenboven de straf

-255te bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding zou hebben
opgelegd. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 149 Gw. 1994; art. 21ter V.T.Sv.)
17 oktober 2001
1695
42. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht van de
beklaagde op een eerlijk proces - Douane en accijnzen - Strafvervolgingen Strafuordering - Gelijktijdige uitoefening door de administratie van Financien en
het openbaar ministerie - Wapengelijkheid - Begrip.
Wanneer de beklaagde, die inzake douane en accijnzen vervolgd wordt, voor het
vonnisgerecht vrij de gegevens heeft kunnen tegenspreken die door de administratie
van financien en door het openbaar ministerie tegen hem zijn aangevoerd in het
kader van een gezamenlijke en gelijktijdige uitgeoefende strafvordering, kan hij niet
beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in
de zin van het Verdrag of dat het beginsel van de gelijkheid der wapens is miskend.
(Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 267 tot 285 K.B. 18 juli 1977.)
17 oktober 2001
1700
43. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijk proces - Recht van verdediging - Vom-recht van rechtsmacht.
Miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces
kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid aileen dat de overzending, overeenkomstig art. 482 Sv., van de processtukken aan de eerste voorzitter van een hofvan
beroep met het oog op het onderzoek ervan, niet is voorafgegaan door een debat op
tegenspraak, aangezien de zaak, in haar geheel genomen, eerlijk is behandeld. (Art.
6.1 E.V.R.M.)
17 oktober 2001
1711
44. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.1 - Beginsel van
tegenspraak - Miskenning.
De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door
verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren,
miskent de volgende algemene rechtsbeginselen niet : de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en dat recht van
verdediging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
19 oktober 2001
1723

45. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een
eerlijk proces - Strafzaken - Openbaar ministerie - Bewijsvoering - Overlegging
van stukken aan de rechter - Implicatie.
Hoewel het recht op een eerlijk proces tevens impliceert dat, in het Belgisch
vervolgingssysteem, het openbaar ministerie alle elementen a decharge van de
beklaagde, waarover het beschikt, overlegt aan de rechter, mag de rechter ter zake
aan het openbaar ministerie geen injunctie geven en heeft de beklaagde geen
controlerecht over stukken of dossiers waarover het openbaar ministerie beschikt,
maar die het niet overlegt aan de rechter. (Art. 6 E.V.R.M.)
30 oktober 2001
1815
46. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke termijn
- Overschrijding - Beoordeling door de vonnisgerechten.
Wanneer de vonnisgerechten vaststellen dat de termijn overschreden is waarbinnen eenieder het recht heeft wegens een beschuldiging in strafzaken berecht te
worden, beoordelen zij, in het licht van de feitelijke gegevens van elke zaak, de
gevolgen die uit een dergelijke overschrijding kunnen voortvloeien. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
31 oktober 2001
1824
4 7. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6- Artikel 6.1 - Redelijke tennijn
- Overschrijding - Sanctie.
Wanneer de rechter regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden
zonder dat die omstandigheid invloed heeft gehad op de bewijslevering of op de
uitoefening van het recht van verdediging, kan hij hetzij de veroordeling bij
eenvoudige schuldigverklaring uitspreken hetzij een strafuitspreken die lager is dan
de wettelijke minimumstraf, hetzij een bij wet voorgeschreven straf uitspreken die
evenwel daadwerkelijk en op meetbare wijze is verminderd t.o.v. de straf die hij had

-256kunnen opleggen als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 21ter V.T.Sv.)
31 oktober 2001
1824
48. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.1- ProcesgangRedelijke tennijn - Gevolgen.
De duur van de overschrijding van de redelijke termijn van de procesgang in
strafzaken bepaalt niet noodzakelijk de hoegrootheid van de door de rechter
toegekende strafvermindering. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
13 november 2001
1914
49. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.1 -Recht op een
eerlijk proces - Regeling van de rechtspleging - Inzage van het dossier - Ingevolge
een eerdere zuivering van de procedure uit het dossier verwijderde nietverklaarde
stukhen - Draagwijdte.
Artikel 6 E.V.R.M. houdt niet in dat de rechter, die kennisneemt van de voorziening
van de verdachte, gericht tegen de strafvordering die tegen hem is ingesteld, aan
deze, krachtens een internrechtelijke bepaling, geen inzage kan ontzeggen van nietig
verklaarde stukken, die tegen hem niet zullen worden gebruikt. (Art. 6 E.V.R.M.)
11 december 2001
2153
50. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artihel 6.1 - Recht op een
eerlijh proces- Recht op verdediging- Eerdere aanwending door de inverdenhinggestelde
van stukken die later nietig worden verklaard- Navolgende zuivering van nietigheden- Verbod tot verdere aanwending van de nietigverklaarde stul~hen- Navolgende
uitdruhkelijhe bevestiging van dit verbod door de wetgever - Gevolg.
De omstandigheid clat een procedurestuk, waarvan de latere aanwending wegens
nietigheid wordt uitgesloten ingevolge een zuiveringsprocedure met toepassing van
de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering, eerder door
de inverdenkinggestelde wercl aangewend, noch de omstandigheicl dat dit verbod tot
verdere aanwencling later door een wetswijziging uitdrukkelijk wordt bevestigd,
leveren geen miskenning van het recht van verdediging op. (Artt. 6 E.V.R.M.; 131, §
1, 136, 136bis en 235bis Sv.)
11 december 2001
2153
51. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artihel 6.1 -Recht op een
eerlijh proces- Strafzahen- Kamer van inbeschuldigingstelling- Regeling van de
rechtspleging - Ingevolge een eerdere zuiveringsprocedure nietigverhlaarde stuhhen
- Definitieve verwijdering en verbod tot aanwending van de nietigverklaarde stuhhen
- Beoordeling van de strafvordering op grand van andere regelmatige bewijsmiddelen - Gevolg.
De omstandigheid clat, bij de regeling van de rechtspleging, noch de partijen, noch
de kamer van inbeschuldigingstelling toegang hebben tot de nietig verklaarde
stukken belet niet dat de strafvordering wordt beoordeeld op andere bewijsmiddelen,
die niet voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en die ermee niet verstrengeld zijn, die later aan de tegenspraak zullen worden onderworpen voor de vonnisrechter, die hun bewijswaarde zal beoordelen zonder kennis te hebben van de
onwettig bevonden bewijzen die uit het strafdossier werden verwijderd; de beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling, met uitsluiting van
de nietig verklaarde stukken houdt derhalve geen miskenning van het recht van
verdediging in en sluit evenmin de mogelijkheid van een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht uit. (Artt. 5 E.V.R.M.; 235bis, § 6, Sv.)
11 december 2001
2153
52. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 6 - Artihel 6.1- Recht op een
eerlijh proces - Strafzahen - Kamer van inbeschuldigingstelling- Zuivering van
nietigheden - Gevolgen van de nietigheidsbeslissingen ten opzichte van de bij deze
procedure niet betrohhen personen - Voonvaarde.
De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. verbieden niet dat, krachtens een regeling
van intern recht, een partij die geen deel genomen heeft aan een procedure met
betrekking tot de zuivering van nietigheden, daarover geen betwisting meer kan
voeren, mits de nietigverklaarde stukken niet tegen haar worden aangewend. (Art. 6
E.V.R.M.; 14 I.V.B.P.R.)
11 december 2001
2153

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

-25753. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Betichting van
valsheid - Valsheidincident in strafzaken - Toestemming om een stuk van valsheid
te betichten - Discretionaire beuoegdheid van de rechter - Eerlijk proces Miskenning - Begrip.
Art. 6.1 E.V.R.M. wordt niet geschonden door de rechter die de hem door de wet
toegekende discretionaire bevoegdheid uitoefent om, volgens de pertinentie van de
aangevoerde feiten, te oordelen of de betichting van valsheid moet worden aangenomen. (Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 458 en 459 Sv.)
19 december 2001
2223
54. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Onpartijdigheid
van de rechter - Begrip.
Aileen uit de omstandigheid dat dezelfde rechter opeenvolgend verschillende
rechtsprekende functies heeft uitgeoefend in twee verschillende zaken, nl. in een
zaak, in de hoedanigheid van onderzoeksrechter, en, in de andere zaak, in de
hoedanigheid van lid van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft
gedaan over het hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer die de
verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, kan geen schending van
art. 6.1 E.V.R.M. worden afgeleid, ook al is een van de verdachten betrokken in beide
zaken.
2223
19 december 2001
55. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.1- ThchtzakenGeneesheer- Hoger beroep.
Uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk
vervolgde geneesheer het recht heeft hoger beroep in te stellen.
20 december 2001
2252
Artikel 6.2
56. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld - Wegverkeer - Misdrijf- Titularis van de nummerplaat - Vermoeden
van schuld- Verantwoorde inbreuk op het vermoeden van onschuld- Voorwaarden.
Art. 67bis Wegverkeerswet verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v. de
titularis van de nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van
schuld in te richten; die bepaling is aileen van toepassing op de misdrijven inzake de
politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden weerlegd,
zodat zij geen onverantwoorde inbreuk maakt op het vermoeden van onschuld dat in
art. 6.2 E.V.R.M. is uitgedrukt. (Art. 6.2 E.V.R.M.; art. 67bis Wegverkeerswet.)
7 februari 2001
239
57. - Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6 -Artikel6.2- Voorwaardelijke
invrijheidstelling - Herroeping - Voorwaarde - Vermoeden van onschuld Gevolg.
Wanneer de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beslist om de
wetsbepaling toe te passen die haar machtigt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen, nate hebben vastgesteld dat de betrokkene tijdens de proeftijd een
bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd die in de beslissing van de commissie was
opgelegd die over de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak heeft gedaan,
miskent zij het vermoeden van onschuld niet. (Art. 10, 1°, wet 18 maart 1998; art. 6.2.
E.V.R.M.)
21 maart 2001
458
58. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld -Architect - Vervolging in tuchtzaken - Toepasselijkheid.
De bepaling van art. 6.2 E.V.R.M. dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet wordt
bewezen, is niet van toepassing op vervolgingen in tuchtzaken voor de tenlasteleggingen die niet op strafbare feiten in de zin van deze verdragsbepaling betrekking
hebben. (Artt. 6.2 E.V.R.M., 20, Architectenwet.)
27 april 2001
751
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59. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld - Douane en accijnzen - Discrepanties in de boeken, geschriften of
documenten - Bewijs van een fraude van de rechten - Vermoeden van onschuld Begrip.
Art. 205 Douane- en Accijnzenwet verlicht, in de bijzondere materie waarop het
betrekking heeft, de bewijslast die op de vervolgende partij of partijen rust, door ze
in staat te stellen de niet-overeenstemming van de gegevens van de boeken,
geschriften of documenten betreflende de aan- en verkoop van met rechten of met
accijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer
kunnen worden toegekend, als bewijs van een fraude van de rechten aan te voeren;
die bepaling is aileen van toepassing op misdrijven inzake douane en accijnzen en
laat het bewijs van het tegendeel toe door alle middelen rechtens, zodat zij geen
aantasting vormt van het vermoeden van onschuld, zoals het besloten ligt in artikel
6.2 E.V.R.M. (Art. 6.2 E.V.R.M.; art. 205 Douane- en Accijnzenwet.)
17 oktober 2001
1700
60. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld - Begrip.
Het vermoeden van onschuld betreft de houding van de rechter die moet kennisnemen van een strafrechtelijke beschuldiging, en niet de publieke opinie. (Art. 6.2
E.V.R.M.)
17 oktober 2001
1709
61. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.2 - Vermoeden van
onschuld - Persconferentie van het openbaar ministerie - Uitwerking.
Miskenning van het recht van verdediging en van het vermoeden van onschuld kan
niet worden afgeleid uit de enige omstandigheid dat het openbaar ministerie een
persconferentie heeft gegeven die een zekere ruchtbaarheid aan de zaak van de
verdachte heeft gegeven. (Art. 6.2 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
17 oktober 2001
1709
Artikel 6.3
62. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.3 - Strafzahen Strafvordering - Omschrijving - Wijziging - Algemeen rechtsbeginsel inzahe het
recht van verdediging - Begrip.
Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt, enerzijds
moet vaststellen dat het opnieuw omschreven feit hetzelfde is als dat op grand
waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet toezien dat de beklaagde
zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, moet hij die voorwaarden niet
vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschrijving aan te passen of te
preciseren. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; art. 6.3.b
E.V.R.M.)
14 februari 2001
280
63. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 6 - Artihel 6.3 - Onderzoehsgerechten - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door de vreemde overheid
verleend aanhoudingsbevel.
De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. hebben geen betrekking op het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de
uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel. (Art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R. en art. 3 Uitleveringswet.)
8 mei 2001
827
64. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.3 - Strafzaken Strafvordering- Behlaagde - Vertegenwoordiging door raadsman - Rechtstreehse
werking van verdragsbepalingen - Conflict met regel van intern recht - Gevolg.
De artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., welke rechtstreekse werking hebben in de
interne rechtsorde en voorrang genieten op de minder gunstige bepalingen van het
interne recht, verlenen een beklaagde het recht om zich te verdedigen met bijstand
van een raadsman naar zijn keuze, hetgeen inhoudt dat de strafrechter, niettegenstaande de door artikel 185, § 2, Wetboek van Strafvordering aan de beklaagde
opgelegde verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn

-259client te vertegenwoordigen ook al toont deze niet aan dat het hem onmogelijk is
persoonlijk te verschijnen. (Artt. 6.1 en 6.3c E.V.R.M.; 185 Sv.)
4 september 2001
1387
65. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.3 - Strafzaken Strafvordering - Hoger beroep - Verstek - Beklaagde - Vertegenwoordiging door
raadsman - Rechtstreekse werking van verdragsbepalingen - Draagwijdte.
Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., de beslissing waarbij de appelrechters
de versteklatende beklaagde het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen
door zijn raadsman en hem aldus de mogelijkheid ontnemen zijn verdediging voor te
dragen door de raadsman van zijn keuze, om reden dat hij naar Belgisch strafprocesrecht ook in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en zich in
het kader van dit verzet te laten bijstaan door een raadsman. (Art. 6.1 en 6.3.c
E.V.R.M.)
4 september 2001
1387
66. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6- Artikel 6.3 - Artikel 6.3.c Recht van verdediging - Terbeschikkingstelling van de regering - Internering Beslissing van de minister van Justitie - Toepasselijkheid.
Artikel 6.3.c E.V.R.M., dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging
wegens een strafbaar feit, is niet toepasselijk in het geval de minister van Justitie de
internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de Regering was
gesteld. (Artt. 6.3.c E.V.R.M.; 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
4 september 2001
1389
67. - Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6 -Artikel6.3- BeschuldigdeRecht op de hoogte gesteld te worden - Tuchtzaken - Toepassing.
Art. 6.3 a) en b) E.V.R.M. en 14.3 a) en b) I.V.B.P.R. zijn, in beginsel, niet
toepasselijk op een tuchtprocedure die ingesteld is op grond van aangevoerde
inbreuken op de regels van de plichtenleer en die kan leiden tot een schorsing van het
recht om het beroep uit te oefenen. (Art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.)
21 september 2001
1513
68. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.3 - Dossier Stukken- Inlichting van de rechter.
De artikelen 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. worden niet geschonden door het feit
dat een rechter op grond van de stukken van het dossier zich volledig ingelicht acht.
20 december 2001
2252
ARTIKELS

69. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 - Telefoongesprek - Deelnemer
aan telefoongesprek - Bescherming.
Hij die een telefoongesprek voert, kan het recht op eerbiediging van zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefWisseling niet inroepen t.a.v. de
deelnemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig maakt aan het
voorwerp van dat recht. (Art. 8, lid 1, E.V.R.M., en 17, lid 1, I.V.B.P.R.)
9 januari 2001
26
70. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 8- Prive-leven- EerbiedigingGrenzen - Inmenging - Voorwaarden.
Hoewel art. 8.1 E.V.R.M. eenieder het recht op eerbiediging vanzijn prive-leven
waarborgt, staat art. 8.2 de inmenging van het openbaar gezag m.b.t. de uitoefening
van dat recht toe, mits die inmenging bij wet is voorzien en in een democratische
samenleving nodig is voor een van de in art. 8.2 opgesomde doelstellingen, waaronder
de bescherming vcan de gezondheid.
24 januari 2001
160
71. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8- Prive-leven - Eerbiediging Verdovende middelen - Bezit -- Persoonlijk gebruik - Misdrijf- Straf- Wettigheid.
Art. 8 E.V.R.M. verbiedt de bestraffing van het bezit van verdovende middelen niet,
ook al dienen die verdovende middelen enkel voor het persoonlijk gebruik van de

-260bezitter; het misdrijf "bezit van verdovende middelen" wordt immers door de wet
gestraft in het belang van de hygiene en de volksgezondheid. (Art. 1 Drugwet.)
24 januari 2001
160
72. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 - Recht op eerbiediging van het
prive-leven- Onderzoek in strafzaken- Afname op het lichaam- Toestemming van
de betrokkene - Draagwijdte.
Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een afname op het
lichaam met het oog op een DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn genetisch profiel
vergeleken wordt met sporen die op de plaats van het strafbare feit zijn aangetroffen,
verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit te
oefenen, noch het recht op eerbiediging van het prive-leven, gewaarborgd bij art. 8
E.V.R.M., waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort,
noch enig andere vigerende wettelijke bepaling de onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming telkens opnieuw te vragen
wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig genomen staal
noodzakelijk maakt.
31 januari 2001
195
73. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 - Artikel 8.1. - Eerbiediging
van het prive-leven - Draagwijdte.
Het recht op eerbiediging van het prive-leven, vastgesteld in artikel 8, lid 1,
E.V.R.M., is geen absoluut recht.
27 februari 2001
371
7 4. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 8- Artikel 8.1 - Eerbiediging van
het prive-leven - Huisdiefstal - Gewettigd vermoeden - Vaststellen of voorkomen
van strafbare feiten - Camerabewaking - Toepassing.
Artikel 8, lid 1, E.V.R.M. staat er niet aan in de weg dat een werkgever, op grond
van een gewettigd vermoeden van betrokkenheid van zijn werknemer bij te zijnen
nadele gepleegde misdrijven, maatregelen neemt om door middel van camerabewaking, in een door hem uitgebate en voor het publiek toegankelijke winkelruimte,
nieuwe strafbare feiten te voorkomen of vast te stellen.
27 februari 2001
371

75. - Verdrag Rechten van de Mens -Artikel8 -Artikel8.2 -Eerbiediging van
het prive-leven - Inmenging - Huisdiefstal - Gewettigd vermoeden - Camerabewaking - Doeleinde en modaliteiten - Toepassing.
Voor zover zij de aangifte van de feiten bij de overheid tot doel heeft, en, uitgaande
van dit doel, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is, houdt de maatregel,
genomen door de werkgever, op grond van een gewettigd vermoeden van betrokkenheid van zijn werknemer bij te zijnen nadele gepleegde misdrijven, om door middel
van camerabewaking, in een door hem uitgebate en voor het publiek toegankelijke
winkelruimte, nieuwe strafbare feiten te voorkomen of vast te stellen, geen inmenging in op de uitoefening van het recht op eerbiediging van het prive-leven in de zin
van art. 8, lid 2, E.V.R.M. (Art. 8, lid 2, E.V.R.M.; art.5 Privacywet.)
27 februari 2001
371
76. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8- Artikel 8.2- Eerbiediging van
het prive-leven - Inmenging - Huisdiefstal - Gewettigd vermoeden - Camerabewaking - Voorafgaande aankondiging - Toepassing.
Artikel 8, lid 2, E.V.R.M. houdt niet in dat de maatregel, genomen door de
werkgever, op grond van een gewettigd vermoeden van betrokkenheid van zijn
werknemer bij te zijnen nadele gepleegde misdrijven, om door middel van camerabewaking, in een door hem uitgebate en voor het publiek toegankelijke winkelruimte,
nieuwe strafbare feiten te voorkomen of vast te stellen, vooraf moet worden
aangekondigd.
27 februari 2001
371
77. - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 8- Anonieme getuige- Huiszoekingen - Gevolg.
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zijn niet strijdig met de artt. 6 en 8 E.V.R.M., op de enige grond dat zij het gevolg zijn
van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen. (Artt. 6.1 en 8
E.V.R.M.)
4 april 2001
616
78. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel 8 - Recht op eerbiediging van
prive-, familie- en gezinsleven - Recht op wonen - Inmenging van het openbaar
gezag - Beperhing van de mogelijhheid tot wonen - Stedenbouwwetgeving Toepassing.
Artikel 8 E.V.R.M. verbiedt de wetgever niet door middel van stedenbouwwetgeving de mogelijkheid tot wonen te beperken. (Art. 8 E.V.R.M.)
6 november 2001
1873
ARTIKEL 10

79. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel1 0- Vrijheid van meningsuitingGrenzen - Wanbedrijf van laste1:
De bestraffing van het wanbedrijf van laster overeenkomstig art. 443 Sw. houdt
geen inperking in van het recht van vrije meningsuiting die onverenigbaar is met art.
10 E.V.R.M. (Art. 10 E.V.R.M.; artt. 443 en 444 Sw.)
2 mei 2001
786
80. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel1 0- Vrijheid van meningsuitingOntucht en prostitutie - Reclame die prostitutie henbaar maaht of aanzet tot sehsuele
exploitatie - Artihel 380quinquies, § 3, Strafwetboeh - Toetsing.
Door het artikel 380quinquies, § 3, eerste en tweede lid, Strafwetboek wil de
wetgever niet enkel de georganiseerde seksuele uitbuiting bestrijden, maar vooral de
zedelijkheid van de minderjarigen beschermen; deze wil van de wetgever verantwoordt dat hij geen onderscheid maakt tussen prostitutie die kadert in georganiseerde seksuele uitbuiting, die op zich strafbaar is, en louter persoonlijk bedreven
prostitutie, die op zich niet strafbaar is, zodat de strafbaarstelling van de in deze
wetsbepalingen bedoelde reclame, ook al heeft zij enkel betrekking op louter
persoonlijk bedreven prostitutie, niet in strijd is met artikel 10 E.V.R.M. (Artt. 10
E.V.R.M.; 380quinquies, § 3, Sw.)
20 november 2001
1973
ARTIKEL 13

81. - Verdrag Rechten van de Mens- Artihel 13 - Daadwerhelijk rechtsmiddel
- Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling.
De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt
in de zin van art. 13 E.V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige
rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de vreemdeling in het interne recht
beschikt. (Art. 13 E.V.R.M.)
14 maart 2001
412
82. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihel13 - Daadwerhelijh rechtsmiddel
- Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling - Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State - Beroep tot nietigverhlaring - Niet
opschortende werhing - Verwijdering.
Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaatvluchteling, in het Belgische recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel 13 E.V.R.M., als hij gedwongen wordt het
grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn
beroep tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het
verblijf of de vestiging van de betrokkene in het Koninkrijk he eft geweigerd. (Art. 13
E.V.R.M.)
14 maart 2001
412
83. - Verdrag Rechten van de Mens - Artihe/13- Daadwerhelijh rechtsmiddel
- Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling.
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in de zin van art. 13 E.V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige
rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de vreemdeling in het interne recht
beschikt. (Art. 13 E.V.R.M.)
21 maart 2001
456
84. - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 13 - Daadwerkelijk rechtsmiddel
- Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling - Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State - Beroep tot vemietiging - Niet
opschortende werking - Verwijdering.
Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaatvluchteling, in het Belgische recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel 13 E.V.R.M., als hij gedwongen wordt het
gTondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn
beroep tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het
verblijf of de vestiging van de betrokkene in het Koninkrijk heeft geweigerd. (Art. 13
E.V.R.M.)
21 maart 2001
456
85. - Verdmg Rechten van de Mens - Artikel 13 - Vreemdelingen - Uitgezette
die ter beschillking van de regering is gesteld - Weigering om het verblijf te
regulariseren - Vreemdeling gedetineerd teneinde hem met dwang naar de grens te
leiden - Daadwerkelijke rechtsmiddelen.
De beroepen tot nietigverklaring, tot gewone schorsing en tot schorsing met uiterst
dringende noodzakelijkheid die bij de Raad van State kunnen worden ingesteld door
de vreemdeling, tegen wie opeenvolgend een koninklijk uitzettingsbesluit en een
ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de regering, een beslissing waarbij
hem het voordeel van de wet van 22 december 1999 is geweigerd en een opsluitingsmaatregel om hem met dwang naar de grens te leiden is genomen, beantwoorden aan
de vereisten van art. 13 E.V.R.M. (Art. 13 E.V.R.M.)
31 juli 2001
1351
ARTIKEL 14

86. - Verdrag Reclden van de Mens- Artikel14- Verbod op discriminatieToepassingsgebied.
Art. 14 E.V.R.M. leidt geen onafhankelijk bestaan; die bepaling kan aileen worden
aangevoerd m.b.t. het genot van de door het E.V.R.M. en zijn aanvullende protocollen
erkende rechten en vrijheden. (Art. 14 E.V.R.M.)
17 oktober 2001
1711

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
87. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 17Telefoongesprek - Deelnemer aan telefoongesprek - Bescherming.
Hij die een telefoongesprek voert, kan het recht op eerbiediging van zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling niet inroepen t.a.v. de
deelnemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig maakt aan het
voorwerp van dat recht. (Art. 8, lid 1, E.V.R.M., en 17, lid 1, I.V.B.P.R.)
9 januari 2001
26
88. - Intemationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke rechten- Artikell4, § 3,
g - Strafzaken - Zwijgrecht - Bewijslast - Inrichting - Zwijgrecht van de
beklaagde - Vernweden van onschuld - Grenzen.
Het verbod voor de rechter om het stilzwijgen van de beklaagde te bestraffen door
hem schuldig te verklaren op de enige grand dat hij geweigerd heeft vragen te
beantwoorden, verbiedt de wetgever niet het bewijsrecht in te richten op een wijze
die verenigbaar is met de eerbiediging van het beginsel van het vermoeden van
onschuld. (Art. 14.3, g, I.V.B.P.R.; art. 67bis Wegverkeerswet.)
7 februari 2001
239
89. - lntemationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14 Redelijke termijn - Overschrijding - Sanctie.
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-- 263 -Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch art. 14 I.V.B.P.R., noch enig andere bepaling van die
verdragen of van een nationale wet duiden de gevolgen aan die de feitenrechter aan
een door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden; zo
staat het aan de feitenrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te
kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en met inaanmerkingneming
van de concrete gegevens van de zaak, te oordelen in welke mate en onder welke
voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die
vermindering reeel en meetbaar is. (Art. 6 E.V.R.M.; art. 14 I.V.B.P.R.)
14 februari 2001
280
90. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel14Onderzoeksgerechten - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door een
buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel.
De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. hebben geen betrekking op het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de
uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel. (Art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R. en art. 3 Uitleveringswet.)
827
8 mei 2001
91. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel14.1
- Apothekers - Tuchtvordering - Onpartijdigheid van de provinciale raad van de
Orde van Apothekers - Ontvankelijkheid van de vervolgingen - Invloed.
De niet-ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen kan niet
worden afgeleid uit het gebrek aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de
provinciale raad van de Orde van Apothekers, die optreedt als vonnisgerecht. (Art.
6.1 E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
17 mei 2001
928
92. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politiehe Rechten -Artikel14Artikel14.1 - Jeugdbescherming- Maatregelen t. a. v. minderjarige delinquenten Geen voorafgaand onderzoek - Eerlijk proces - Begrip.
Aileen uit het feit dat de minderjarige, die gedaagd werd om voor de jeugdrechtbank te verschijnen met toepassing van art. 36, 4°, Jeugdbeschermingswet,
berecht kan worden zonder onderzoek naar zijn persoonlijkheid en zijn milieu, kan
niet worden afgeleid dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (Art. 36, 4 °,
en 50, § 1, Jeugdbeschermingswet.)
13 juni 2001
1165
93. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 14, derde
lid, b - Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij- Toepassing.
Art. 14, derde lid, b, I.V.B.P.R. is niet van toepassing op de beslissingen van de
Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij. (Art. 14, derde lid, b,
I.V.B.P.R.; art. 19bis wet 1 juli 1964 Wet Bescherming Maatschappij.)
27 juni 2001
1289
94. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Artikel14Artihel14.3 -Beschuldigde -Recht op de hoogte gesteld te worden- TuchtzakenToe passing.
Art. 6.3 a) en b) E.V.R.M. en 14.3 a) en b) I.V.B.P.R. zijn, in beginsel, niet
toepasselijk op een tuchtprocedure die ingesteld is op grond van aangevoerde
inbreuken op de regels van de plichtenleer en die kan leiden tot een schorsing van het
recht om het beroep uit te oefenen. (Art. 6.3 E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.)
21 september 2001
1513
95. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikell4.1
- Tuchtzaken - Geneesheer - Hoger beroep.
Uit de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. volgt niet dat een tuchtrechtelijk
vervolgde geneesheer het recht heeft hoger beroep in te stellen.
20 december 2001
2252
96. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel14.3
-Dossier- Stuhken - Inlichting van de rechter.
De artikelen 6.3 E.V.R.M. en 14.3 I.V.B.P.R. worden niet geschonden door het feit
dat een rechter op grond van de stukken van het dossier zich volledig ingelicht acht.
20 december 2001
2252

-26497. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Algemeen Strafmaatregel - Geneeskunde - Uitoefening van de geneeskunde - Dienst voor
geneeskundige controle - Beperkte kamer - Sanctie - Aard.
Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige
controle is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R. (Art.
141, § 2, Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2252
98. - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Algemeen Strafmaatregel - Geseponeerde klacht - Aard.
Een geseponeerde klacht is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van
het I.V.B.P.R.
20 december 2001
2252

RECHTERLIJKE MACHT
1. - Magistraat- Rechter - Onpartijdigheid - Objectiviteit- Bewijs.
Net als de onpartijdigheid waarvan zij een van de uitingen is, wordt de persoonlijke objectiviteit van de rechter vermoed zolang het tegendeel niet bewezen is.
839
9 mei 2001

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
TUCHTZAKEN

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Hof van beroep - Jeugdbescherming - Hoger beroep tegen
vonnis jeugdrechtbank - Kamer met een raadsheer - Gelijkheidsbeginsel.
Artikel109bis, § 1, 1 o, Ger.W. dat bepaalt dat het hoger beroep tegen vonnissen van
de rechter in de jeugdrechtbank aan een kamer met een raadsheer wordt toegewezen
schendt de artikelen 10 en 11 Gw. niet. (Art. 109bis, § 1, P, Ger.W.)
29 mei 2001
1023
2. - Algemeen - Dienstorder van de rechtbank -- Draagwijdte.
De handeling waarbij de voorzitter van de rechtbank de dienstregeling van de
rechtbank voor het gerechtelijkjaar opmaakt, is een maatregel van inwendige aard.
(Art. 316 Ger.W.)
31 mei 2001
1060

BURGERLIJKE ZAKEN
3. - Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter wettig
verhinderd de uitspraak bij te wonen - Alleensprekend rechter - Vervanging.
De bepaling van art. 779, lid 2, Ger.W. is van toepassing in geval een alleenrechtsprekende rechter wettig verhinderd is de uitspraak van het vonnis bij te wonen; de
wet stelt geen nadere voorwaarden voor de aanwijzing van de rechter om de
alleensprekende rechter op het ogenblik van de uitspraak te vervangen. (Art. 779,
tweede lid, Ger.W.)
12 oktober 2001
1677
4. - Burgerlijke zaken - Samenstelling van het rechtscollege - Alleensprekend
rechter - Beraad - Draagwijdte.
Uit de wil van de wetgever, uitgedrukt in de artikelen van het Ger.W. die het
instituut van de alleensprekende rechter organiseren, volgt dat een beraad niet
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kan zijn. (Artt. 109bis, 779 en 780 Ger.W.)
12 oktober 2001
1677

STRAFZAKEN
5. - Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege initio" hervat - Bewijs.

Wijziging -

Zaak "ab

Geen enkele wetsbepaling vereist dat, na wijziging van de samensteiling van het
rechtscoilege, uitdrukkelijk wordt vermeld dat de zaak ab initio is hervat; zulks kan
lijken uit de stukken van de rechtspleging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
7 februari 2001
232
6. - Stra[Zaken-Strafvordering- Onde1zoeksgerechten-Kamer van inbeschuldigingstelling
- Samenstelling - Raadsheer die onderzoeksraadsheer is geweest - Wettigheid Voorwaarde.
Wanneer een raadsheer deel heeft uitgemaakt van de zetel van de kamer van
inbeschuldigingsteiling die het arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis
van de verdachte heeft gewezen terwijl hij daarv66r in dezelfde zaak tijdelijk was
aangewezen als onderzoeksraadsheer, maar in die hoedanigheid geen enkele rechterlijke handeling of onderzoekshandeling heeft gesteld, kan die omstandigheid geen
gewettigde twijfel doen ontstaan omtrent de geschiktheid van die magistraat om op
onpartijdige wijze uitspraak te doen. (Art. 292 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
21 februari 2001
349
7, - Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Beslissing alvorens
recht te doen - Latere beslissing die over de grondslag van de vordering uitspraak
doet - Zelfde rechtscollege - Voorwaarden.
Een vonnis dat in een zelfde zaak wordt uitgesproken na een vonnis alvorens recht
te doen, moet, in de regel, niet worden gewezen door dezelfde rechters als die welke
zitting hebben gehouden tijdens het debat dat aan het vonnis alvorens recht te doen
voorafging ofbij de uitspraak van dat vonnis; zulks geldt evenwel niet na een vonnis
tot heropening van het debat over een welbepaald onderwerp; in dit geval gaat het
om een voortzetting op dat punt van het eerder gevoerde debat; wanneer, in die
hypothese, het rechtscoilege niet samengesteld is uit de rechters die de eerdere
zittingen hebben bijgewoond, kan het vonnis aileen regelmatig worden gewezen door
het rechtscoilege in zijn nieuwe samensteiling als het debat opnieuw voiledig is
hervat voor die rechters. (Art. 779 Ger.W.)
4 april 2001
598
8. - Strafzaken - Algemeen - Samenstelling van de zetel - Beslissing om
behandeling van de zaak uit te stellen - Latere beslissing over de grand.
Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek bepaalt niet dat de rechters die aileen beslissen
over het uitstel van de behandeling van een zaak of die bij afzonderlijke beslissing
uitspraak doen over de ontvankelijkheid van het hager beroep en van de strafVordering, dezelfden moeten zijn als deze die nadien over de grand van de zaak uitspraak
doen. (Art. 779 Ger.W.)
18 september 2001
1468
9. - Strafzaken - Onderzoeksrechter - Deelname als feitenrechter aan een
uitstel voor uitspraak - Onpartijdigheid.
De rechter die eerder als onderzoeksrechter is opgetreden neemt geen kennis van
de zaak doordat hij als feitenrechter zetelt op een zitting waarop een voordien in
beraad genomen zaak wegens verder beraad voor uitspraak op een latere datum
wordt uitgesteld, zodat er geen gewettigde twijfel kan bestaan omtrent de onpartijdigheid van de rechters die later over de zaak uitspraak doen. (Art. 292 Ger.W.;
algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.)
2 oktober 2001
1609
10. - Strafzaken- Samenstelling van het rechtscollege- Uitstel van de zaakBeslissing over de grand van de zaak.
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waarop de zaak wordt uitgesteld op een latere datum wegens verder beraad. (Art. 779
Ger.W.)
2 oktober 2001
1609
11. - Strafzahen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Samenstelling Beslissingen over bijhomende onderzoehsverrichtingen - Regelmatigheid van opeenvolgende beslissingen.
De omstandigheid dat de samenstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling
die in de loop van het gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over een hoger
beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter betreffende bijkomende onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid van de regeling van de
rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voorwerp oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betreffende de
onpartijdigheid van de rechters. (Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Sv.; algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.)
2 oktober 2001
1624
12. - Strafzahen - Onderzoehsgerechten - Regeling van de rechtspleging Raadhamer - als griffier toegevoegd persoon - Eedaflegging - Gebreh - Gevolg.
Wanneer uit de stukken van de voor de raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg gevoerde rechtspleging blijkt dat, op de terechtzitting waar de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, het O.M. heeft gevorderd en de aanwezige
verdachte is gehoord, alsook op de terechtzitting waarop de beschikking is gewezen,
een persoon als griffier is toegevoegd met toepassing van art. 329, Ger.W., maar niet
blijkt dat die persoon, v66r die terechtzittingen, de eed heeft afgelegd die door die
wetsbepaling was vereist v66r de wijziging ervan bij art. 78 wet 17 feb. 1997 tot
wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot
het personeel van de griffies en parketten, kan het Hofvan Cassatie niet onderzoeken
of de raadkamer op die terechtzittingen regelmatig was samengesteld, en vernietigt
het bijgevolg de bestreden beschikking. (Art. 329 Ger.W., v66r de wijziging ervan bij
de wet 17 feb. 1997 .)
28 november 2001
2014

TUCHTZAKEN
13. - Tuchtzahen - Advocaat - Raad van de Orde - Kennisneming van
tuchtzahen - Aanhangigmahing van de zaah - Tussenlwmst van de stafhouder Openbare orde - Geding met de vervolgde advocaat - Verplichting om zich van de
zaah te onthouden - Draagwijdte.
De in het Ger.W. vastgelegde regeling, volgens welke tuchtzaken bij de raad van de
Orde door toedoen van de stafhouder aanhangig worden gemaakt een regel van
wezenlijk belang voor de goede rechtsbedeling en raakt de openbare orde; de
bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van een rechter zijn niet van
toepassing op de stafhouder die in een geding is betrokken met de vervolgde advocaat
die hij voor die raad heeft gedagvaard, aangezien de stafhouder niet heeft deelgenomen aan het debat voor de raad van de Orde evenmin als aan zijn beraadslaging.
(Artt. 457, 828, 6°, en 831 Ger.W.)
21 september 2001
1513
14. - Tuchtzahen - Advocaat - Raad van de Orde - Kennisneming van
tuchtzahen - Aanhangigmahing van de zaah - Tussenhomst van de stafhouder Wettelijh bevoegd orgaan- Geding met de vervolgde advocaat- Verplichting om zich
van de zaah te onthouden - Raad van de Orde - Verplichting om uitspraah te doen
- Regels van hiesheid, onafhanhelijhheid en onpartijdigheid - Draagwijdte.
De raad van de Orde, waarbij een zaak aanhangig wordt gemaakt door een orgaan
dat daartoe wettelijk bevoegd is, en die verplicht is uitspraak te doen, kan louter door
de uitoefening van de opdracht die hem door het Ger.W. is gegeven, de regels van
kiesheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet overtreden.
21 september 2001
1513
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RECHTERLIJKE TUCHT
1. - Geen tuchtprocedure - Vermomde tuchtstraf- Cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof.
Wanneer tegen eiseres geen enkele tuchtprocedure is ingesteld en de voorzitter van
de rechtbank haar geen van de op beperkende wijze in art. 405, eerste lid, Ger.W.
opgesomde tuchtstraffen heeft opgelegd, vermag het Hof niet de feiten te onderzoeken waaruit eiseres beweert af te leiden dat haar een vermomde tuchtstraf zou zijn
opgelegd.
1060
31 mei 2001
2. - Plaatsvervangend rechter - Strafrechtelijke veroordeling - Aantasting van
de waardigheid van het ambt- Ontzetting.
De plaatsvervangende rechter die door een in kracht van gewijsde gegaan arrest is
veroordeeld, m.n. wegens verduistering van gelden die hij uit kracht ofuit hoofde van
zijn ambt van voorlopig bewindvoerder van de goederen van de benadeelden onder
zich had, heeft ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is niet
meer waardig om nog deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;
het Hof ontzet hem bijgevolg uit zijn ambt. (Art. 404, 405 en 409 Ger.W.)
28 juni 2001
1310
3. - Plaatsvervangend rechter in vredegerecht - Gedrag - Veroordeling wegens
misbruik van vertrouwen en uitgifte cheque zonder dekking - Waardigheid van het
ambt - Ontzetting uit het ambt.
De rechter die bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest is veroordeeld wegens
misbruik van vertrouwen en uitgifte van cheque zonder dekking, heeft door zijn
gedrag ernstig afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is bijgevolg niet
meer waardig om aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht deel te nemen; het
Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt. (Art. 404, 405, 409 Ger.W.)
29 november 2001
2036

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE

Burgerlijke zaken
Strafzaken
KRACHT VAN GEWIJSDE

Strafzaken

GEZAG VAN GEWIJSDE
BURGERLIJKE ZAKEN

1. - Gezag van gewijsde - Burgerlijke zaken - Nietiguerklaring van een administratieve beslissing door de Raad van State.
Wanneer een gewone rechtbank rechtsgeldig kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering op grand van een door de administratieve overheid gepleegde machtsoverschrijding die geleid heeft tot nietigverklaring van de administratieve handeling
door de Raad van State, moet die rechtbank, aangezien de beslissing tot nietigverklaring erga omnes gezag van gewijsde heeft, noodzakelijk beslissen dat de administratieve overheid een fout heeft begaan; die fout kan echter enkel tot herstel
aanleiding geven als het oorzakelijk verband tussen de machtsoverschrijding en de
schade bewezen is. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
21 december 2001
2273
STRAFZAKEN

2. - Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vervolgingen - In Belgie - In het
buitenland - Gevolg.
Onverminderd de eventuele toepassing van art. 13 V.T.Sv. of van afwijkende
internationale verdragsrechtelijke bepalingen, verbiedt niets de vervolging in Belgie
voor een feit waarvoor de beklaagde reeds in een vreemd land is vervolgd, zodat de
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-268strafrechter niet verplicht is zijn uitspraak op te schorten tot na een uitspraak in het
vreemde land. (Art. 13 V.T.Sv.; art. 54 Overeenkomst 19 juni 1990 Akkoord van
Schengen.)
19 juni 2001
1225
3. - Gezag van gewijsde- Strafzahen- Hoge Commissie tot Bescherming van de
Maatschappij- Begrip.
Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen een beslissing van de
Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij, en het voordeel van het
rechterlijk gewijsde aanvoert op grond van beslissingen van die commissie, waarin
geen uitspraak kon zijn gedaan over datzelfde verzoek tot invrijheidstelling, aangezien zij gewezen zijn v66r het laatste verzoek waarover de bestreden beslissing
uitspraak heeft gedaan. (Art. 19bis Wet Bescherming Maatschappij.)
27 juni 2001
1289
4. - Gezag van gewijsde - Strafzahen - Burgerlijhe rechtsvordering - Vrijsprekend vonnis - Hoger beroep van de burgerlijke partij- Gevolgen.
Het gezag van gewijsde van de beslissing die, op de strafVordering, de beklaagde
vrijspreekt, strekt zich niet uit tot de burgerlijke rechtsvordering die door de
burgerlijke partij voor de appelrechter is gebracht.
19 september 2001
1472
5. - Gezag van gewijsde - Strafzahen - Voorwaarden.
In strafzaken hebben aileen de onherroepelijke beslissingen van de rechter die over
de grond van de strafVordering uitspraak doen gezag van gewijsde.
1628
3 oktober 2001
6. - Gezag van gewijsde- Strafzahen- Vrijspraah van een misdrijf- Vaststelling van een afzonderlijh misdrijf- Geen beslissing over de grand van dat afzonderlijh misdriJf- Gevolg.
Het gezag van gewijsde van de vrijspraak van een telastlegging en van de redenen
waarop deze noodzakelijkerwijs steunt, kleeft niet aan de overweging van dat arrest
m.b.t. het bestaan van een afzonderlijk misdrijf, wanneer dat arrest niet ten gronde
uitspraak heeft gedaan over dat afzonderlijk misdrijf.
1628
3 oktober 2001
7. - Gezag van gewijsde - Strafzahen - Afzonderlijhe strafrechtelijke hwalificaties - Afzonderlijhe misdrijven - Begrip.
De heterogeniteit van de bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalificaties
bewijst op zich het bestaan van twee afzonderlijke misdrijven niet.
3 oktober 2001
1628
8. - Gezag van gewijsde - Strafzahen - Gelding ten opzichte van derden.
Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij, in
een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten die uit
het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of
er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden. (Art. 4 V.T.Sv.)
2 november 2001
1840
9. - Gezag van gewijsde - Strafzahen - Gelding ten opzichte van derden Onopzettelijhe slagen en verwondingen - Kale banden - Afzonderlijhe straffen Schade - Oorzahelijh verband - Verzeheraar - Regresvordering.
De verzekeraar van de veroordeelde die de getroffenen door het ongeval heeft
vergoed, mag, wanneer de strafrechter afzonderlijke straffen uitspreekt, enerzijds,
wegens het besturen van een voertuig met kale banden en anderzijds, wegens het
onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, in een later burgerlijk geding,
aantonen dat er een oorzakelijk verband tussen de staat van de banden en de schade
bestaat.
2 november 2001
1840
10. - Gezag van gewijsde - Strafzahen - Arbeidsongeval - Schade - Beslissing van het strafgerecht - Beslissing van het arbeidsgerecht - Gezag van het
gewijsde in strafzaken t.a.v. de burgerlijhe rechter- Begrip.
De strafrechter die een werkgever veroordeelt omdat hij geen arbeidsongevallenverzekering heeft aangegaan maar die geen uitspraak diende te doen over de vraag
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of de door die werkgever gesloten verzekering "huispersoneel" het risico dekte van de
tewerkstelling van de door een arbeidsongeval getroffene en die bijgevolg aan het
arbeidsgerecht geen prejudiciele vraag heeft gesteld over de draagwijdte van die
verzekering "huispersoneel", spreekt een beslissing uit die, op dat punt, geen gezag
van gewijsde heeft. (Art. 74 Arbeidsongevallenwet.)
2209
17 december 2001

KRACHT VAN GEWIJSDE
STRAFZAKEN

11. - Kracht van gewijsde- Strafzaken- Vreemdelingen- RechtsmiddelenKamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In
kracht van gewijsde gegane beslissing - Uitwerking.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te
handhaven van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is
genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan, dus niet v66r het verstrijken van de termijn van vijftien dagen
waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld. (Art. 373 Sv.; art. 73 Vreemdelingenwet.)
14 maart 2001
412
12. - Kracht van gewijsde - Strafzaken - Vreemdelingen - Rechtsmiddelen Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In
kracht van gewijsde gegane beslissing - Uitwerking.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te
handhaven van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is
genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan, dus niet v66r het verstrijken van de termijn van vijftien dagen
waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld. (Art. 373 Sv.; art. 73 Vreemdelingenwet.)
456
21 maart 2001

RECHTSBEGINSELEN(ALGEMENE)
1. - Non bis in idem - Apotheker- Zelfde ten laste gelegde feiten - Tuchtstraf
- Administratieve sanctie. - Cumulatie.
Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een strafbaar
feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij
einduitspraak is veroordeeld ofwaarvan hij is vrijgesproken: zulks belet niet dat de
Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor dezelfde feiten
die overtredingen uitmaken, de ene onderworpen aan het stelsel van het tuchtrecht,
de andere onderworpen aan het stelsel van de administratieve sanctie, ook al zouden
beide sancties een strafrechterlijke aard hebben in de zin van art. 14.7 van het
Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke
rechten. (Art. 14.7 I.V.B.P.R.)
12 januari 2001
66
2. - Verbod op iemand dwang uit te oefenen - Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Toestemming tot een afname op het lichaam - Draagwijdte.
Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een afname op het
lichaam met het oog op een DNA-analyse en aanvaard he eft dat zijn genetisch profiel
vergeleken wordt met sporen die op de plaats van het strafbare feit zijn aangetroffen,
verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit te
oefenen, noch het recht op eerbiediging van het prive-leven, gewaarborgd bij art. 8
E.V.R.M., waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort,
noch enig andere vigerende wettelijke bepaling de onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming telkens opnieuw te vragen
wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig genomen staal
noodzakelijk maakt.
31 januari 2001
195

-2703. - Rechtsmisbruih - Begrip.
Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op
een marrier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van
die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon. (Art. 1124, derde lid, B.W.)
8 februari 2001
245

4. -

Rechtsmisbruih - Gevolg.
De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in
het opleggen van de normale uitoefening ervan of in het herstel van de schade ten
gevolge van dat misbruik; wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft
op de toepassing van een contractueel beding, kan het herstel erin bestaan dat aan
de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen. (Art.
1134, derde lid, B.W.)
8 februari 2001
245
5. - Internationaal publiehrecht- Immuniteit- Immuniteit van rechtsmachtInternationale organisaties.
Er bestaat geen algemeen beginsel van het internationaal publiek recht dat de
immuniteit van rechtsmacht vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien
van de Staten die hen hebben opgericht of erkend. (Art. 38, 1, c, Statuut van het
Internationaal Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945; wet 14
dec. 1945.)
12 maart 2001
395
6. - "Non bis in idem" - Strafzahen - Overeenhomst ter uitvoering van het
Ahhoord van Schengen - Artihelen 54 en 56 - Zelfde feiten - Toe passing.
Voor de toepassing van de artt. 54 en 56 Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering
van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, dient het Belgisch strafgerecht
aileen rekening te houden met een beslissing tot veroordeling van een beklaagde die
is uitgesproken door een vreemd gerecht dat behoort tot een Overeenkomstsluitende
Staat, in zoverre de bij dat Belgisch gerecht aanhangig gemaakte feiten, volgens zijn
onaantastbare beoordeling, dezelfde zijn als die welke in het buitenland zijn berecht.
(Artt. 54 en 56 Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen.)
28 maart 2001
512
7. - "Twijfel homt de behlaagde ten goede"- Draagwijdte.
De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is de twijfel die naar het oordeel
van de rechter betrekking heeft op de schuld van de vervolgde persoon aan de hem
ten laste gelegde feiten. en niet de twijfel over de feitelijke beoordeling van een
middel van nietigheid, die niet kan leiden tot vrijspraak van de beklaagde.
16 mei 2001
914
8. - Strafzahen - Rechtspraah in twee instanties - Begrip.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk elke beklaagde recht
heeft op een rechtspraak in twee instanties.
16 mei 2001
914
9. - Strafzahen - Debat op tegenspraah - Recht van verdediging - Begrip.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging. (Algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
16 mei 2001
914
10. - "Non bis in idem" - Strafzaken - Vervolgingen - In Belgie - In het
buitenland - Geldigheid.
Onverminderd de eventuele toepassing van art. 13 V.T.Sv. of van afwijkende
internationale verdragsrechtelijke bepalingen, verbiedt niets de vervolging in Belgie
voor een feit waarvoor de beklaagde reeds in een vreemd land is vervolgd, zodat de
strafrechter niet verplicht is zijn uitspraak op te schorten tot na een uitspraak in het
vreemde land. (Art. 13 V.T.Sv.; art. 54 Overeenkomst 19 juni 1990 Akkoord van
Schengen.)
19juni2001
1225

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

-27111. - Algemeen rechtsbeginsel van de autonomic der procespartijen - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Nietigverklaring huwelijk - Gevolg.
Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming
uit te spreken wijzigt de rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het
voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien het algemeen rechtsbeginsel van
de autonomie van de procespartijen. (Art. 1138, 2°, Ger.W. en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.)
21 juni 2001
1254
12. - Tuchtzaken - Redelijke termijn.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "inzake de redelijke termijn in tuchtzaken".
21juni2001
1265
13. - Begrip - Debat op tegenspraak - Recht van verdediging.
Er bestaat geen algemeen beginsel van het recht op tegenspraak dat verschilt van
het algemeen beginsel van het recht van verdediging (Algemeen beginsel van het
recht van verdediging.)
1351
31 juli 2001
14. - Verrijking zonder oorzaak -- Burgerlijke zaken - Huur van goederen Handelshuur - Verstreken huurovereenkomst - Gebruiksvergoeding - Verrijking
zonder oorzaak - Gevolg.
Ret gebruik, na het verstrijken van de huurovereenkomst, van de gehuurde
goederen door de huurder die pas afstand heeft gedaan van zijn vraag tot huurhernieuwing nadat die huur was verstreken, valt onder de theorie van de verrijking
zonder oorzaak, zodat de vergoeding niet naar billijkheid client te worden vastgesteld
met inaanmerkingneming van de financiele mogelijkheden van de lmurder, maar wel
door rekening te houden met de verarming van de verhuurder en de verrijking van
de huurder. (Art. 20 Handelshuurwet.)
7 september 2001
1395
15. - Wapengelijkheid - Recht van verdediging -- Begrip.
Gelijkheid van de wapens wordt gewaarborgd door een algemeen beginsel dat
onderscheiden is van dat waarin het recht van verdediging wordt gewaarborgd.
(lmpliciet.)
1513
21 september 2001
16. - Wetten en reglementen - Grondwetsconforme interpretatie.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van "grondwetconforme interpretatie van
wetten en reglementen".
28 september 2001
1562
17. - Strafzaken - Onpartijdigheid van de rechter - Onderzoeksrechter Deelname als feitenrechter aan een uitstel voor udspraak - Gevolg.
De rechter die eerder als onderzoeksrechter is opgetreden neemt geen kennis van
de zaak doordat hij als feitenrechter zetelt op een zitting waarop een voordien in
beraad genomen zaak wegens verder beraad voor uitspraak op een latere datum
wordt uitgesteld, zodat er geen gewettigde twijfel kan bestaan omtrent de onpartijdigheid van de rechters die later over de zaak uitspraak doen. (Art. 292 Ger.W.;
algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.)
1609
2 oktober 2001
18. - Strafzaken- Onpartijdigheid van de rechter- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Samenstelling- Beslissingen over bijkomende onderzoeksverrichtingen -Regelmatigheid van opeenvolgende beslissingen.
De omstandigheid dat de samenstelling van de learner van inbeschuldigingstelling
die in de loop van het gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over een hager
beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter betreffende bijkomende onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid van de regeling van de
rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voorwerp oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betreffende de
onpartijdigheid van de rechters. (Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Sv.; algemeen
rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.)
2 oktober 2001
1624

-27219. - Beschihhingsbeginsel- Mishenning.
De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door
verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren,
miskent de volgende algemene rechtsbeginselen niet : de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en dat recht van
verdediging. CArt. 1138, 2°, Ger.W.; art. 6.1 E.VR.M.)
1723
19 oktober 2001
20. - Rechtsbeginsel van cle autonomic cler procespartijen - Mishenning.
De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door
verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren,
miskent de volgende algemene rechtsbeginselen niet : de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en dat recht van
verdediging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.; art. 6.1 E.VR.M.)
19 oktober 2001
1723
21. - Beginsel van tegenspraah - Mishenning.
De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door
verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren,
miskent de volgende algemene rechtsbeginselen niet : de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en dat recht van
verdediging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.; art. 6.1 E.VR.M.)
1723
19 oktober 2001
22. - Beginsel vctn het recht van verdecliging - Mishenning.
De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door
verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren,
miskent de volgende algemene rechtsbeginselen niet : de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en dat recht van
verdediging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.; art. 6.1 E.VR.M.)
19 oktober 2001
1723
23. - Beginsel van behoorlijh bestuur - Belastingzahen -Recht op rechtszeherheicl -- Grenzen - Wettelijhheiclsbeginsel - Gevolg.
Het recht op rechtszekerheid, dat een van de beginselen van behoorlijk bestuur is
die bindencl zijn voor het belastingbestuur houdt niet in dat de belastingplichtige die
met het bestuur een akkoord heeft gesloten over een onwettige regeling, van het
bestuur de toepassing van dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord te zijnen aanzien
geen gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken.
26 oktober 2001
1793
24. - Eenheicl cler rechtsorde - Bestaan.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de "eenheid der rechtsorde".
11 december 2001
2141
25. - Strafzahen -De bat op tegenspraah - Algemeen rechtsbeginsel inzahe het
recht van verclecliging - Begrip.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak clat verschilt van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging.
11 december 2001
2153

RECHTSMISBRUIK
1.- Begrip.
Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op
een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van
die rechten door een voorzichtig en bezorgcl persoon. (Art. 1124, derde lid, B.W.)
245
8 februari 2001
2. - Gevolg.
De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten bestaat in
het opleggen van de normale uitoefening ervan of in het herstel van de schade ten
gevolge van dat misbruik; wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft

-273op de toepassing van een contractueel beding, kan het herstel erin bestaan dat aan
de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen. (Art.
1134, derde lid, B.W.)
8 februari 2001
245
3. - Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Verkiezingen - Kandidaat Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt- Begrip.
N aar recht verantwoord is het vonnis waarbij wordt beslist dat de kandidatuur van
een werknemer voor de sociale verkiezingen een misbruik van recht inhoudt en dat
de representatieve organisatie die ze voorgedragen heeft ze moet intrekken, wanneer
het op grond van een feitelijke beoordeling beslist dat de werknemer in de materiele
onmogelijkheid verkeerde om zijn mandaat van personeelsafgevaardigde uit te
oefenen en aldus zijn recht om zich verkiesbaar te stellen had gebruikt voor een
ander doel dan dat waarvoor het is ingevoerd. (Artt. 1134, derde lid, en 1382 B.W.)
24 september 2001
1525

RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
TUCHTZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Verbod voor de rechter om zijn beslissing te gronden op
feiten die hem uit eigen wetenschap bekend zijn - Gevolg.
Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap
bekend is en niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen schendt de artt.
1349 en 1353 B.W. alsook het algemeen beginsel van het recht van verdediging. (Artt.
1349 en 1353 B.W.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
11 januari 2001
62
2. - Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Rechtsgrond
waarop partijen zich niet hebben beroepen - Geen gelegenheid tot tegenspraak Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging - 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.)
255
12 februari 2001
3. - Burgerlijke zaken- Bewijsaanbod- Conclusie- Ontijdig- VerwerpingArt. 747, § 2, Ge1: W- Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdedigingGevolg.
Het recht van verdediging wordt niet miskend door de rechter die een bewijsaanbod van een partij als ontijdig verwerpt om reden dat een andere partij daarop
niet meer kan antwoorden. (Art. 747, § 2, Ger.W.; algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging.)
303
16 februari 2001
4. - Burgerlijlw zaken - Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken Faillissement- Schuldvordering- Opname in het passief- Beslissing- Draagwijdte.
Doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak, werpt geen betwisting op die
door het akkoord van partijen was uitgesloten en miskent het recht van verdediging
niet de rechter die een handelsvennootschap veroordeelt tot betaling van een aantal
bedragen maar, gelet op haar faillissement, beslist dat de schuldeisers gemachtigd
worden hun schuldvordering te laten opnemen in het gewoon passief van het
faillissement, daar hij hiermede niet oordeelt over het al dan niet bestaan van een
voorrecht maar aileen vaststelt dat, ingevolge de samenloop, de schuldeisers enkel
konden verlangen in het passief te worden opgenomen, terwijl het hen vrij stond bij
hun aanvraag tot opname ook aanspraak te maken op een voorrecht. (Art. 6.1
1. -

-274E.V.R.M., art. 1138, 2", Ger.W., het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging en het algemeen beschikkingsbeginsel.)
23 maart 2001
475
5. - Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Ambtshalve
aangevoerd feit - Recht van verdediging - Gevolgen.
De appEdrechters die hun beslissing steunen op een ambtshalve aangevoerde reden
die afgeleid is uit feiten die regelmatig aan hun beoordeling zijn overgelegd,
miskennen het recht van verdediging niet.
28juni2001
1300
6. - Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Beslissing - Door partijen
niet aangevoerde juridische grondslag - Geen gelegenheid tot tegenspraak Algemeen beginsel van het recht van verdediging - Gevolg.
De rechter die zijn beslissing steunt op een middel dat niet door de partijen is
aangevoerd en hun niet de gelegenheid biedt daarover verweer te voeren, miskent
het recht van verdediging.
28juni2001
1304
7. - Burgerlijke zaken- Opdracht van de reclder- Ambtshalve aanvullen der
redenen - Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en kan, ongeacht de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de
voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen
betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch
het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet daarbij het recht van
verdediging eerbiedigen. (Art. 1138, 2", Ger.W.)
14 september 2001
1442
8. - Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek - Nietig verslag - Nieuw
onderzoek door dezelfde deskundige - Eenzelfde opdracht.
Uit het enkele feit dat een deskundige die een deskundig verslag neerlegt dat
wegens gebrek aan tegenspraak nietig is verklaard, opnieuw als deskundige wordt
aangesteld met dezelfde opdracht als die welke aanleiding gaftot het nietige verslag,
volgt niet dat het recht van verdediging van de partijen is miskend. (Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)
20 september 2001
1489
9. - Burgerlfjke zaken - Beginsel van het recht van verdediging - Miskenning.
De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door
verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren,
miskent de volgende algemene rechtsbeginselen niet : de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en dat recht van
verdediging. (Art. 1138, 2", Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.)
19 oktober 2001
1723
Gelding ten
10. - Burgerlijke zaken - Rechterlijk gewijsde - Strafzahen
opzichte van derden.
Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij, in
een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om elementen te betwisten die uit
het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of
er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden. (Art. 4 V.T.Sv.)
2 november 2001
1840
11. - Burgerlijke zaken - Miskenning.
Het hofvan beroep dat tot staving van zijn beslissing ambtshalve het bestaan van
een fout in aanmerking neemt, zonder dat middel aan de tegenspraak van de partijen
voor te leggen, schendt art. 1138, 2", Ger.W.en miskent het algemeen beginsel van het
recht van verdediging. (Art. 1138, 2", Ger.W.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
9 november 2001
1895
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-27512. - Burgerlijke zaken - Hoger beroep - Gevolg.
De behandeling van de zaak in hager beroep strekt om de onwettigheden en de
miskenning van het recht van verdediging, die in eerste aanleg zouden zijn begaan,
te herstellen, doordat de rechter in hager beroep de wet en het algemeen rechtbeginsel van het recht van verdediging naleeft. (Art. 1068 Ger.W.)
20 december 2001
2252
13. - Burgerlijke zaken - Opdracht van de rechter - Ambtshalve aangevulde
redenen.
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en kan, ongeacht de omschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de
voor hem aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen
betwisting opwerpt waarvan partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel
steunt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd en dat hij noch
het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt; hij moet daarbij het recht van
verdediging eerbiedigen. (Art. 1138, 2°, Ger.W.)
21 december 2001
2270

STRAFZAKEN
14. - Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Invrijheidstelling onder voorwaarden
- Raadkamer- Beschikking- Geen betekening- Hoger beroep van het openbaar
ministerie - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het O.M. hoger beroep
heeft ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer tot invrijheidstelling van de
verdachte, die beslissing aan de verdachte niet is betekend, aangezien de kamer van
inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep van het OM aileen, recht kan doen op de
grieven van de verdachte. (Artt. 30 en 37 Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 januari 2001
211
15. - Strafzaken - Verzoek tot heropening der debatten -- Onaantastbare beoordeling door de bodemrechte1~
Miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 6.1 E.V.R.M. valt
niet afte leiden uit de omstandigheid aileen dat de strafrechter beslist het debat niet
te heropenen.
280
14 februari 2001
16. - Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging - Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging - Begrip.
Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt, enerzijds
moet vaststellen dat het opnieuw omschreven feit hetzelfde is als dat op grand
waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet toezien dat de beklaagde
zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, moet hij die voorwaarden niet
vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschrijving aan te passen of te
preciseren. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; art. 6.3.b
E.V.R.M.)
14 februari 2001
280
17. - Strafzaken - Dagvaarding- Meerdere misdrijfomschrijvingen voor hetzelfde feit - Bewezen verklaarde telastlegging - Verwittiging van beklaagde door
rechter.
De omstandigheid dat hetzelfde feit onder meerdere misdrijfomschrijvingen in de
dagvaarding wordt aangeduid, verplicht de strafrechter er niet toe de beklaagde
vooraf te verwittigen van de telastlegging die hij al dan niet bewezen zal verklaren,
mits de vermeldingen van de dagvaarding de beklaagde toelaten duidelijk het
voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recht van verdediging uit te oefenen.
20 februari 2001
341
18. - Strafzaken- Herkwalificering van de feiten in de loop van de rechtspleging.
Een herhaalde kwalificatiewijziging in de loop van de rechtspleging van de feiten
die het voorwerp zijn van de strafvordering schendt het recht van verdediging niet.
406
13 maart 2001
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-27619. - Strafzahen- Hofvan assisen- Behandeling ter zitting- Vragen aan de
jury - Intrinsiehe verzwarende omstandigheden - Verschillende beschuldigden Verzoeh van een beschuldigde - Weigering van de voorzitter - Gevolg.
Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het enige
feit dat de voorzitter van het hof van assisen geweigerd heeft de vragen betreffende
de verzwarende omstandigheden die wezenlijk deel uitmaakten van de aan de
beschuldigden verweten misdaad, aan elk van hen persoonlijk te stellen, terwijl het
verzoek hiertoe slechts "in de vorm van pleidooien" is gesteld. (Artt. 267, 268, 337 en
338 Sv.)
28 maart 2001
517
20. - Strafzahen- Procedure voor de feitenrechter- Mogelijkheid voor beklaagde
om het laatst het woord te krijgen - Cassatiemiddel.
Wanneer uit de stukken niet blijkt dat de beklaagde voor de feitenrechter heeft
gevraagd het laatst het woord te krijgen, noch dat hij verweer heeft gevoerd ten
betoge dat zijn recht van verdediging werd miskend vermag hij dit verweer niet voor
het eerst voor het Hof te voeren. (Art. 210 Sv.)
3 april 2001
593
21. - Strafzahen - Bewijsmiddel - Eed - Onwettigheid - Aantasting Voorwaarde.
De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verklaringen leidt
niet noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen; het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid
van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze te
beslissen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de basis liggen
van de andere onderzoekshandelingen of hiermee samenvallen zodat het recht van
verdediging en het recht op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast; de
kamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid te hebben vastgesteld van de
door de verdachte onder eed afgelegde verklaringen, beslist dat het recht op een
eerlijk proces is aangetast maar niet vaststelt dat er een oorzakelijk verband bestaat
tussen de door nietigheid aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoek mogelijk aan het licht zijn gebracht, verantwoordt
haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde vervolgingen niet naar recht.
(Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 136, 136bis en 235bis Sv.)
18 april 2001
644
22. - Strafzaken- Uitlevering- Buitenlands bevel tot aanhouding- Uitvoerbaarverklaring - Raadkamer - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling Dossier ter beschihhing gesteld - Draagwijdte.
De terbeschikkingstelling van het dossier van de vreemdeling en van zijn raadsman op de griffie van het hof van beroep is een vormvereiste dat ertoe strekt de
eerbiediging van het recht van verdediging te waarborgen; het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de tenuitvoerlegging beveelt van een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering uitgevaardigd bevel tot aanhouding,
miskent het recht van verdediging niet, nu de vreemdeling en zijn raadsman, die
minder dan tien dagen voor hun verschijning op de hoogte zijn gebracht van de
datum waarop de zaak is vastgesteld, geen conclusie hebben neergelegd waarin zij
aanvoerden dat het dossier hen niet ter beschikking zou zijn gesteld en niet blijkt dat
zij de verdaging hebben gevraagd om een betere uitoefening van hun recht van
verdediging te waarborgen. (Art. 223 Sv.)
18 april 2001
649
23. - Strafzaken - Begrip - Raadkamer - Opschorting van de uitspraak van
de veroordeling -Kamer van inbeschuldigingstelling- Verwijzing van de verdachte
naar de correctionele rechtbank - Conclusie van de verdachte - Geen bijzonder
middel - Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging - Gevolg.
De raadkamer kan, op het hoger beroep van de procureur des Konings tegen een
beschikking van de raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling,
die beslissing tenietdoen en de verdachte, bij wege van nieuwe beschikkingen, naar
de correctionele rechtbank verwijzen; aileen uit de omstandigheid dat de verdachte
die mogelijkheid in zijn conclusie niet heeft overwogen en hiertegen bijgevolg geen
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-277bijzonder middel heeft aangevoerd, kan geen miskenning van het algemeen beginsel
van het recht van verdediging worden afgeleid. (Algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
2 mei 2001
788
24. - Strafzahen- Uitlevering- Onderzoehsgerechten- Uitvoerbaarverhlaring
van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel.
De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. hebben geen betrekking op het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de
uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel. (Art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R. en art. 3 Uitleveringswet.)
8 mei 2001
827
25. - Strafzahen - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Raadhamer Rechtspleging- Verslag van de onderzoehsrechter - Objectiviteit - Begrip.
De beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis van
de verdachte miskent het recht van verdediging niet door het enige feit dat het
verslag van de onderzoeksrechter niet objectief zou zijn geweest, aangezien de
verdachte de mogelijkheid heeft gehad om dat verslag van de onderzoeksrechter voor
de raadkamer tegen te spreken. (Art. 21, § 1, Wet voorlopige Hechtenis; algemeen
beginsel van het recht van verdediging.)
839
9 mei 2001
26. - Strafzahen - Niet opgesloten verdachte - Geen verhoor door de onderzoehsrechter - Gevolg.
Miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 6.1 E.V.R.M. valt
niet uitsluitend afte leiden uit het feit dat de verdachte die niet onder aanhoudingsmandaat is geplaatst, nooit door de onderzoeksrechter is verhoord. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
914
16 mei 2001
27. - Strafzahen- Eerlijh proces - Begrip - Gegevens aangebracht door het
openbaar ministerie.
Om te beoordelen of een zaak eerlijk is behandeld, in de zin van art. 6.1 E.V.R.M.,
moet worden onderzocht of de zaak, in haar geheel, is behandeld in een eerlijk proces;
aangezien de beklaagde, voor het vonnisgerecht, de door het O.M. tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat zijn
recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk
proces. (Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
16 mei 2001
914
28. - Strafzahen - Strafvordering - Hoger beroep - Kwalificatie - Wijziging
- Voorwaarden.
De bodemrechter heeft de verplichting en niet alleen de mogelijkheid om aan de bij
hem aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de
bevoegdheidsregels en het recht van verdediging eerbiedigt; de miskenning ervan
valt dus niet uitsluitend af te leiden uit het feit dat het O.M. de beklaagde alleen in
hoger beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging in de kwalificatie.
(Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
914
16 mei 2001
29. - Strafzahen - Hoger beroep - Evocatie - Begrip - Gevolgen.
De evocatie van de zaak krachtens art. 215 Sv., waarvan de draagwijdte niet
beperkt is, vormt voor de appelrechter een wettelijke verplichting die het gevolg is
van de vernietiging van de beroepen beslissing, die gegrond is op gegevens die de
partijen hebben kunnen tegenspreken; de appelrechter moet de beklaagde bijgevolg
niet op de hoogte brengen van de evocatie en zijn recht van verdediging wordt niet
miskend. (Art. 215 Sv.)
16 mei 2001
914
30. - Strafzahen - Behlaagde - Dagvaarding - Voorgeschreven vermeldingen.
Art. 182 Sv. bepaalt alleen dat de dagvaarding het feit dat de tenlastelegging
uitmaakt en kenmerkt zo moet omschrijven dat het voorwerp ervan voldoende
duidelijk is voor de beklaagde en het recht van verdediging verzekerd wordt.
994
23 mei 2001

-_----=

__

-27831. - Strafzahen -- Behlaagde ingelicht over de hem ten laste gelegde feiten Voorwaarden.
Hoewel het recht van verdediging vereist dat de beklaagde voldoende ingelicht
dient te worden over de hem ten laste gelegde feiten, schrijft geen enkele bepaling
voor dat die inl.ichting aileen kan voortvloeien uit een dagvaarding of een beschikking
tot verwijzing; die inlichting kan ook, en m.n., gegeven worden aan de hand van de
stukken van het strafdossier, waarvan eiser heeft kunnen kennisnemen en waarover
hij voor de rechter zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen uitoefenen.
23 mei 2001
994
32. - Strafzahen - Bewijs - Processen-verbaal waarin de inhoud van door
middel van telefoontaps opgenomen telefoongesprehhen zijn weergegeven - Niet meer
bestaande geluidsbanden.

De rechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de processen-verbaal
waarin de inhoud van door middel van telefoontaps in het buitenland opgenomen
telefoongesprekken zijn weergegeven; de omstandigheid dat de geluidsbanden waarop
deze telefoongesprekken werden opgenomen niet meer bestaan, verhindert de
uitoefening van het recht van verdediging door de beklaagde niet, daar hij de inhoud
van de transcriptie van de gesprekken in het proces-verbaal steeds door aile
middelen kan aanvechten.
29 mei 2001
1027
33. ·-- Strafzahen - Strafuordering - Vonnisgerecht - Eerlijh proces - Verhlaringen onder ede afgelegd door gewezen medebehlaagden of andere personen die uoor
dezelfde feiten werden veroordeeld - Mogelijhheid tot tegenspraah - Toepassing.
Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6, lid 1,
E.V.R.M. moet worden nagegaan of de zaak in haar geheel op een eerlijke wijze is
behandeld; uit de omstandigheid dat de beklaagde onder meer is veroordeeld op
grond van verklaringen onder eed van gewezen medebeklaagden of andere personen
die voor dezelfde feiten reeds waren veroordeeld, kan op zich niet worden afgeleid dat
deze beklaagde tegen wie de aldus verkregen verklaringen worden aangewend, geen
recht heeft gehad op een eerlijk proces of dat zijn recht van verdediging is miskend,
wanneer blijkt dat hij voor het vonnisgerecht de mogelijkheid heeft gehad om vrij
tegenspraak te voeren omtrent de geloofwaardigheid van deze verklaringen en de
twijfel eraan te doen gelden. (Art.6.1. E.V.R.M.)
5 juni 2001
1092
34. - Strafzahen - Voorrecht van rechtsmacht - Geuolgen.
Het stelsel dat de strafwet inricht t.a.v. de personen die voorrecht van rechtsmacht
genieten, ontzegt hen het recht niet om aanvuilende onderzoeksopdrachten te
vorderen ofvoor de bodemrechter aile nuttige verweermiddelen aan te voeren. (Artt.
479 en 482 Sv.)
13 juni 2001
1146
35. - Strafzahen- Jeugdbeschenning- Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoeh - Mishenning - Voorwaarde.
Aileen op grond dat geen enkel onderzoek is bevolen naar de persoonlijkheid van
de minde1jarige en het milieu waarin hij is grootgebracht, kan die minderjarige geen
miskenning van zijn recht van verdediging aanvoeren, aangezien die minderjarige
elk gegeven m.b.t. zijn persoonlijkheid en het milieu waarin hij is grootgebracht voor
de jeugdrechtbank heeft kunnen aanvoeren.
13juni2001
1165
36. - Straf'zahen - Regeling van de rechtspleging- Aanvullende opdrachtenRaadhamer- Weigering- Hoger beroep van de verdachte-Kamer van inbeschuldigingstelling
- Niet-gegrond hager beroep - Gevolg.
De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep niet
ontvankelijk verklaart dat de verdachte ingesteld heeft tegen de beschikking tot
verwijzing van de raadkamer, die geweigerd heeft aanvullende onderzoeksopdrachten te doen verrichten, kan op zich het recht van verdediging van de
verdachte niet miskennen, aangezien hij tijdens de eerste fase van de regeling van de

-279rechtspleging de onderzoeksrechter heeft kunnen vragen om dergelijke opdrachten te
verrichten. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging; art. 127, vierde lid,
Sv.)
27 juni 2001
1291
37. - Strafzaken- Wijziging van de nummering van de wetsbepaling- Aanpassing van de straf- Gevolg.
Daar de wet van 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van
minderjarigen noch de kwalificatie noch de strafwijzigt m. b.t. de schending van het
oude art. 380bis, § 1, 4 o, en § 3, 1 o en 2°, Sw., wordt het recht van verdediging van de
beklaarde niet miskend doordat het hof van beroep hem niet heeft verzocht zich te
verdedigen op grand van het nieuwe art. 380, § 1, 4°, en§ 3, 1o en 2°, Sw. (Art. 14, wet
28 dec. 2000; art. 380, § 1, 4°, en§ 3, 1° en 2°, Sw.; algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
24 juli 2001
1336
38. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Militaire rechtspleging - Verzoek tot
invrijheidstelling - Handhaving- Moitivering - Gegrondheid.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht
van verdediging impliceert dat de verdachte, voor het militair rechtscollege dat de
wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te doen, het recht
heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevolg
uitspraak moet doen. (Art. 149 Gw.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
24 juli 2001
1339
39. - Strafzaken -Voorlopige hechtenis- Handhaving- Beschikking van de
raadkamer - Hoger beroep - Neerlegging van nieuwe stukken - Vordering tot
uitstel met het oog op de inzage van die stukken zonder afstand van de termijn om
uitspraak te doen - Verwerping - Geuolg.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht, wanneer de verdachte een verdaging van de zaak wenst binnen de
grenzen van de termijn van vijftien dagen, bedoeld in art. 30, § 3, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis, om nieuwe stukken te raadplegen die bij het dossier zijn
gevoegd, en het v66r het verstrijken van die termijn en zonder te hebben vastgesteld
dat de kamer niet v66r het verstrijken van die termijn zitting kon houden, beslist dat
de verdachte in zijn recht van verdediging is "hersteld" zonder de zaak te hebben
verdaagd. (Artt. 30, § 3, derde lid, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel
van het recht van verdediging.)
1349
31 juli 2001
40. - Strafzaken - Redenen uan de vonnissen en arresten - Op conclusie Onjuiste motiuering.
Een onjuiste motivering levert geen miskenning op van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
31 juli 2001
1351
41. - Strafzaken - Rechtspleging tot uituoerbaarverklaring van een internationaal aanhoudingsbeuel - Onderzoeksgerechten.
Het in het statuut van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda bedoelde recht
van verdediging van de verdachte, die van volkenmoord en medeplichtigheid aan
volkenmoord wordt verschuldigd, wordt niet miskend, aangezien hij voor de kamer
van inbeschuldigingstelling is verschenen omdat hij hager beroep heeft ingesteld
tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij een door het Internationaal
Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar is verklaard, en hij daarbij m.n. de vorderingen van het O.M. heeft kunnen
tegenspreken of te dien einde een verdaging heeft kunnen vorderen.
7 augustus 2001
1357
42. - Strafzaken - Terbeschikkingstelling van de regering - Internering Beslissing van de minister van Justitie - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel
6.3.c- Toepasselijkheid.

-280Artikel 6.3.c E.V.R.M., dat betrekking heeft op de verdediging bij vervolging
we gens een strafbaar feit, is niet toepasselijk in het geval de minister van Justi tie de
internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de Regering was
gesteld. (Artt. 6.3.c E.V.R.M.; 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
4 september 2001
1389
43. - Strafzahen - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Cassatiemiddel Onvolledig dossier - Geen voeging van de stuhhen.
De verdachte wiens voorlopige hechtenis is gehandhaafd door de kamer van
inbeschuldigingsteiling, kan geen schending van art. 5.4 E.V.R.M. of een miskenning
van zijn recht van verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van
stukken in het hem en zijn raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit
de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de
kamer van inbeschuldigingsteiling de voiledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan de raadkamer heeft betwist, noch dat
hij hetzij het verhoor van die magistraat met betrekking tot de stukken die zouden
ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met
het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken heeft gevorderd. CArt. 5.4
E.V.R.M.; artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
19 september 2001
1482

44. - Strafzahen - Deshundigenonderzoeh - Gebreh aan bewijzen lend onderzoeh - Initiatief van de rechter - Grenzen.

Aanvul-

Miskenning van het recht van verdediging, en m.n. miskenning van het recht op
een eerlijk proces, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid aileen dat de strafrechter niet zelf getracht heeft het gebrek aan
bewijzen te verhelpen door een aanvuilend onderzoek te bevelen. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
26 september 2001
1544

45. - Strafzahen Uitwerhing.

Begrip -

Persconferentie van het openbaar ministerie -

Miskenning van het recht van verdediging en van het vermoeden van onschuld kan
niet worden afgeleid uit de enige omstandigheid dat het openbaar ministerie een
persconferentie heeft gegeven die een zekere ruchtbaarheid aan de zaak van de
verdachte heeft gegeven. (Art. 6.2 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)
17 oktober 2001
1709
46. - Strafzahen - Voorrecht van rechtsmacht -Recht op een eerlijh proces.
Miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces
kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid aileen dat de overzending, overeenkomstig art. 482 Sv., van de processtukken aan de eerste voorzitter van een hofvan
beroep met het oog op het onderzoek ervan, niet is voorafgegaan door een debat op
tegenspraak, aangezien de zaak, in haar geheel genomen, eerlijk is behandeld. (Art.
6.1 E.V.R.M.)
17 oktober 2001
1711
47. - Strafzahen- Voorlopige hechtenis - Cassatieberoep -Dossier- Overzending aan de griffie van het Hof- Termijn- Niet-naleving- Neerlegging van een
memorie - Gevolgen.
Wanneer de inverdenkinggestelde een memorie neerlegt binnen de termijn van vijf
dagen na de datum van het cassatieberoep tegen een arrest tot handhaving van de
voorlopige hechtenis, kan hij niet beweren dat zijn recht van verdediging is miskend,
op de enige grond dat hij van het dossier niet heeft kunnen kennisnemen op de griffie van het Hofvan Cassatie zodra de termijn voor de overzending ervan verstreken was.
(Art. 31, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
31 oktober 2001
1831

-28148. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Inzage van het dossier.
Geen miskenning van het recht van verdediging kan voortvloeien uit de nietkennisneming van stukken waarvan men de inzage weigert ofschoon de kans daartoe
binnen de wettelijk bepaalde termijn tot uitspraak gegeven werd. (Artt. 22 en 30
Voorlopige Hechteniswet.)
6 november 2001
1870
4!). - Strafzaken - Ten laste gelegde feiten - Verduidelijking en precisering van
de strafbare periode door de rechter- Voorafgaandelijke verwittiging van beklaagde.
De strafrechter die de aard, de kwalificatie en de strafbare periode van de ten laste
gelegde feiten niet wijzigt, maar enkel de strafbare periode van deze feiten binnen de
perken van de oorspronkelijke telastlegging verduidelijkt en preciseert, brengt aldus
het recht van verdediging van de beklaagde niet in het gedrang zodat een voorafgaandelijke
verwittiging van deze laatste niet is vereist.
4 december 2001
2061
50. - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de
rechtspleging- Ingevolge een eerdere zuiveringsprocedure nietigverklaarde stukken
- Definitieve verwijdering en verbod tot aanwending van de nietigverklaarde stukken
- Beoordeling van de strafvordering op grand van andere regelmatige bewijsmiddelen - Gevolg.
De omstandigheid dat, bij de regeling van de rechtspleging, noch de partijen, noch
de kamer van inbeschuldigingstelling toegang hebben tot de nietig verklaarde
stukken belet niet dat de strafvordering wordt beoordeeld op andere bewijsmiddelen,
die niet voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en die ermee niet verstrengeld zijn, die later aan de tegenspraak zullen worden onderworpen voor de vonnisrechter, die hun bewijswaarde zal beoordelen zonder kennis te hebben van de
onwettig bevonden bewijzen die uit het strafdossier werden verwijderd; de beoordeling van de bezwaren door de kamer van inbeschuldigingstelling, met uitsluiting van
de nietig verklaarde stukken houdt derhalve geen miskenning van het recht van
verdediging in en sluit evenmin de mogelijkheid van een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht uit. (Artt. 5 E.V.R.M.; 235bis, § 6, Sv.)
11 december 2001
2153 00

TUCHTZAKEN
51. - Tuchtzaken- Orde der Geneesheren- Raad van beroep- Tuchtvordering
- Sluiting van het debat- Navolgend stuk - Raadsman - Gevolg.
Geen schending van artikel 6.1 E.V.R.M. of van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging valt af te lei den uit de enkele omstandigheid dat de
raad van beroep van de Orde der Geneesheren beslist geen acht te slaan op een
schrijven van de raadsman van de vervolgde arts dat na de sluiting van het de bat is
toegekomen. (Artikel 6.1 E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
1265
21 juni 2001
52. - Tuchtzaken - Openbaar ministerie - Vordering - Melding aan de
vervolgde advocaat - Verplichting.
Het recht van verdediging wordt niet miskend louter omdat het openbaar ministerie, v66r de terechtzitting, aan de tegenpartij niet heeft meegedeeld welke middelen
het in zijn vorderingen wil ontwikkelen betreffende de gegrondheid van het principaal hoger beroep van die partij en van het incidenteel hoger beroep dat het zelf zal
instellen, mits de tegenpartij daadwerkelijk op de terechtzitting in staat is te
antwoorden.
21 september 2001
1513
53. - Tuchtzaken - Orde der Geneesheren - Provinciale Raad - Tucht Beslissing tot vervolging- Beslissing tot oproeping- Telastlegging- Omschrijving
- Voorwaarden.
Noch de artt. 20, 21 en 25Artsenwet en 24 K.B. 6 februari 1970, noch het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vereisen dat de beslissing van de
provinciale raad van de Orde der Geneesheren tot tuchtrechtelijke vervolging van
een arts of zijn oproeping om voor de raad te verschijnen een concrete inhoudelijke

-282precisering van de erin omschreven telastleggingen bevatten. (Artt. 20, 21 en 25
Artsenwet en 24 K.B. 6 feb. 1970 en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging.)
20 december 2001
2257

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
GEEN CONCLUSIE

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen)
Belastingzaken
Tuchtzaken
OP CONCLUSIE

Algemeen
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)
Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen)
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen- Redengeving en gebrek aan redengeving- TegenstrijdigheidBegrip.
Tegenstrijdigheid in de redengeving kan niet worden afgeleid uit tegenstrijdigheid
tussen de redengeving van twee arresten die achtereenvolgens in dezelfde zaak zijn
gewezen. (Art. 149 Gw.)
1 maart 2001
380
2. - Algemeen - Strafzaken - Beschikkend gedeelte - Uitlegging.
Het beschikkende gedeelte van een vonnis of arrest moet worden uitgelegd aan de
hand van zijn redengeving.
3 april 2001
592
3. - Algemeen - Strafzaken - Appidrechters - Eigen redenen - Gevolg Nietigheid van het beroepen vonnis.
Wanneer de appelrechters oordelen dat zij de oordeelkundige redengeving van de
eerste rechter bijtreden, geven zij daarmee eigen redenen en nemen ze niet de
nietigheid van het beroepen vonnis ingevolge onregelmatige samenstelling van de
zetel over.
3 april 2001
594
4. - Algemeen - Motiveringsverplichting - Vormvereiste - Geuolgen.
Aangezien de verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden
een vormvereiste is , is een vonnis of arrest met redenen omkleed wanneer de rechter
duidelijk en ondubbelzinnig de redenen opgeeft, oak al zijn die onjuist of onwettig, op
grand waarvan hij een dergelijke uitspraak heeft gedaan. (Art. 149 Gw.)
2 mei 2001
786
5. - Algemeen - Pertinentie of ontoereilwndheid - Cassatiemiddel - Geuolg.
Het middel dat eigenlijk kritiek oefent op ofwel de wettigheid van de bestreden
beslissing ofwel de pertinentie of ontoereikendheid van een reden maar niet op het
gebrek aan motivering, houdt geen verband met art. 149 Gw. en faalt bijgevolg naar
recht. CArt. 149 Gw.)
2 mei 2001
786
6. - Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Begrip.
De rechter die zijn beslissing op vroegere arresten grondt zonder de redenen te
vermelden waarom hij zich ernaar schikt, geeft aan die arresten een algemene en als
regel geldende draagwijdte en schendt art. 6 Ger.W. (Art. 6 Ger.W.)
21 mei 2001
957

-2837. - Algemeen- Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)Motiveringsplicht - Begrip.
Ieder vonnis moet in de tekst de redenen vermelden die de rechter tot zijn
overtuiging hebben gebracht. (Art. 149 gecoord. Gw. [1994]).
8 oktober 2001
1655
8. - Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) Motiveringsplicht - Verwijzing naar het advies van het O.M.
Door alleen te verwijzen naar het advies van het O.M. zonder opgave van de
gronden ervan, komt de rechter de hem bij artikel 149 van de gecoordineerde
Grondwet (1994) opgelegde motiveringsplicht niet na. (Art. 149 gecoord. Gw. [1994]).
8 oktober 2001
1655
9. - Algemeen - Motiveringsplicht - Vormvereiste - Gevolgen.
Art. 149 Gw. legt de rechter een formele motiveringsplicht op; zelfs een niet
passende motivering vervult de in dat artikel van de Gw. vermelde vormvereiste.
(Art. 149 Gw.)
1700
17 oktober 2001
10. - Algemeen - Motiveringsplicht - Toezicht op de wettigheid - Vonnis Slordige redactie - Onbegrijpelijlw motivering - Begrip.
Het Hof kan het hem opgedragen wettigheidstoezicht niet uitoefenen wanneer de
redactie van de beslissing zo slordig is dat de motivering erdoor onbegrijpelijk wordt.
(Art. 149 Gw.)
1791
26 oktober 2001
11. - Algemeen- Redenen waardoor het Hof onmogelijk zijn wettigheidstoezicht
kan uitoefenen - Schending van artikel 149 Gw.
Het middel, dat de bestreden beslissing verwijt niet de feitelijke vaststellingen te
bevatten op grond waarvan het Hof het wettigheidstoezicht waarmee het belast is,
kan uitoefenen, voert geen andere onwettigheid aan dan de schending van art. 149
Gw. (Art. 149 Gw.)
2105
7 december 2001
12. - Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)
- Dubbelzinnige redenen - Begrip.
Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond wanneer zij voor verschillende
uitleggingen vatbaar is en, in een ofmeer uitleggingen, onwettig is, terwijl dit in ten
minste een van de in aanmerking genomen uitleggingen niet het geval is. (Art. 149
Gw.)
2114
7 december 2001

GEEN CONCLUSIE
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

13. - Geen conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Faillissement- Onroerend goed- Verkoop uit de hand- MachtigingVonn.
De beschikking van de rechtbank van koophandel die, ter zake het belang van de
gefailleerde boedel, verwijst naar de redenen vervat in het verzoekschrift van de
curator tot machtiging om een onroerend goed dat tot die boedel behoort uit de hand
te verkopen, dat zelf die redenen inhoudt, voldoet aan de bijzondere verplichting dat
ze uitdrukkelijk zou bepalen waarom die verkoop dat belang dient. (Art. 1193ter
Ger.W.)
21 juni 2001
1257
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

14. - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen
inbegrepen)- Motivering in rechte- Strafvordering- Veroordeling- Opgaue van
de wetsbepalingen.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordeling op de strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het

-284bewezen verklaarde misdrijf vaststeUen en van die waarbij de straf wordt bepaald
(Art. 149 Gw. [1994]; artt. 195 en 211 Sv.)
17 januari 2001
101
15. - Geen conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen) - Veroordeling - Aan te wijzen wetsbepalingen.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de op de strafvordering gewezen
veroordelende beslissing opgave doen van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt
bepaald alsook van de wetsbepalingen waarbij de bestanddelen van het aan de
beklaagde ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld. (Art. 149 Gw.; artt. 163,
eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Sv.)
14 februari 2001
280
16. - Geen conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen) - Vereiste venneldingen - Toepasselijhe wetsbepalingen - Aanwijzing
in beslissing.
Geen wetsbepaling vereist dat de voor de bestraffing noodzakelijke aanwijzing van
wetsartikelen die reeds in de motivering van het vonnis of arrest zijn vermeld, in het
dispositief wordt herhaald.
20 februari 2001
342
17. - Geen conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen)- Dubbelzinnige redenen- Hofvan assisen- Misdaad- Verzachtende
omstandigheden.
Het arrest is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het geen duidelijkheid verschaft over de vraag of het hof van assisen heeft willen beslissen dat het
bestaan van verzachtende omstandigheden ten voordele van de dader van een
misdaad geen invloed kan hebben op de straf die de wet op die misdaad stelt, dan wel
of het in feite heeft geoordeeld dat de in het arrest in aanmerking genomen
omstandigheden geen verzachtende omstandigheden zijn, aangezien die dubbelzinnigheid het toezicht van het Hofvan Cassatie onmogelijk maakt (Art. 149 Gw.; artt.
79 en 80 Sw.)
14 maart 2001
408
18. - Geen conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen) - Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling Probatieuitstel - Herroeping - Voorwaarde.
De voorwaarden die de rechter aan een maatregel van uitstel hecht, moeten
cumulatief worden vervuld, zodat de mogelijke herroeping van het probatieuitstel
regelmatig met redenen is omkleed en naar recht is verantwoord door de vaststelling
dat een van die voorwaarden niet wordt nageleefd. (Art. 14, § 2, Probatiewet.)
3 oktober 2001
1631
19. - Geen conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen) - Burgerlijhe rechtsvordering - Grands lag - Misdrijf- Wetsbepaling
- Vermelding - Verplichting van de rechter.
Bij ontstentenis van betwisting om trent de wetsbepaling tot strafbaarstelling van
het feit waarop de burgerlijke rechtsvordering is gegrond, behoeft de rechter die
aileen over de burgerlijke belangen beslist, die wetsbepaling niet te vermelden. (Art.
149 Gw.)
1695
17 oktober 2001
20. - Geen conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen) - Aanduiding van wetsbepalingen - Bestanddelen van het misdrijfMisdrijf waarvoor behlaagde niet wordt veroordeeld.
Geen wetsbepaling legt de strafrechter de verplichting op om de wetsbepalingen
aan te duiden die de bestanddelen van het misdrijf inhouden dat een beklaagde ten
laste is gelegd maar waarvoor hij niet veroordeeld wordt. (Artt. 149 Gw.; 163 en 195
Sv.)
23 oktober 2001
1751
21. - ·Geen conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen) - Wegverheer - Wegverheerswet - Wettelijhe bepalingen - Tijdelijh

--------~c~~~--~~-~------------
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het slagen voor bepaalde onderzoeken - Verwijzing naar artikel 42 van de wet Dubbelzinnigheid - Gevolg.
Het vonnis is dubbelzinnig en schendt bijgevolg artikel149 Gw., wanneer het het
herstel van het recht tot sturen afhankelijk stelt van het slagen voor de in het vonnis
bedoelde onderzoeken, maar niet duidelijk maakt of de rechters hebben willen
beslissen dat het jegens de beklaagde uitgesproken verval van het recht tot sturen
een krachtens art. 38 Wegverkeerswet uitgesproken strafis, in welk geval het herstel
in het recht tot sturen afhankelijk kan worden gesteld van het slagen voor de in het
vonnis bedoelde onderzoeken, dan wel of dat verval een veiligheidsmaatregel is in de
zin van art. 42 van die wet, in welk geval de rechter het hers tel in het recht tot sturen
niet afhankelijk mag stellen van die zelfde voorwaarde. (Art 149 Gw.; artt. 38 en 42
Wegverkeerswet.)
31 oktober 2001
1821
BELASTINGZAKEN

22. _- Geen conclusie- Belastingzaken- Juridische tegenstrijdigheid- Motiveringsplicht.
Een juridische tegeristrijdigheid die slechts kan beoordeeld worden op grond van
een uitlegging van een wetsbepaling, houdt geen verband met de motiveringsplicht.
(Art. 149 Gw.)
28 september 2001
1562
TUCHTZAKEN

23. - Geen conclusie - Tuchtzaken - Advocaat - Onmiddellijk uitvoerbare
beslissing - Niet schorsend cassatieberoep - Motivering.
Art. 477, vierde lid, Ger.W. verplicht de tuchtraad van de Orde vanAdvocaten die
zijn beslissing onmiddellijk uitvoerbaar wil verklaren, en bijgevolg aan het cassatieberoep schorsende kracht wil ontnemen, niet ertoe zulks van tevoren te melden aan
de vervolgde advocaat; bij ontstentenis van een conclusie dienaangaande dient de
tuchtraad van beroep de redenen niet op te geven waarom hij zegt dat zijn beslissing
uitvoerbaar is niettegenstaande cassatieberoep. (Art. 477, vierde lid, Ger.W.)
21 september 2001
1513
24. - Geen conclusie- Tuchtzaken- Orde der Geneesheren- Provinciale Raad
- Beslissing te verschijnen - Motivering.
De beslissing van de provinciale raad van de Orde der Geneesheren dat een arts
voor de raad moet verschijnen op grond dat de beraadslaging over het rapport van de
verslaggever heeft geleid tot het besluit dat een tegensprekelijk debat over de zaak
aangewezen is voldoet aan de wettelijke motiveringsvereiste. (Art. 24 K.B. 6 feb.
1970.)
20 december 2001
2257

OP CONCLUSIE
ALGEMEEN

25. - Op conclusie - Algemeen - Appidrechter - Overname van redenen Partijdigheid - Gevolg.
De appelrechter, aan wie geen partijdigheid wordt verweten, neemt, wanneer hij
redenen overneemt van de eerste rechter, van wie wordt voorgehouden dat hij
partijdig is, en een eigen oordeel vormt, hierdoor de partijdigheid van de eerste
rechter niet over. (Art. 149 gecoiird. Gw. [1994].)
22 november 2001
1994
26. - Op conclusie - Algemeen - Wet - Verdrag - Toetsing - Motiveringsplicht - Verband.
De grief dat de rechter de verenigbaarheid van een interne norm met een
verdragrechtelijke norm niet heeft geverifieerd houdt geen verband met de grondwettelijke motiveringsplicht. (Art. 149 G.W.)
20 december 2001
2257
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27. - Op conclusie- Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Neergelegde conclusie - Partij verschijnt niet - Vonnis op tegenspraak Antwoord.
Wanneer in burgerlijke zaken een van de partijen overeenkomstig artt. 728 of 729
Ger.W. is verschenen en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd, dient de
rechter daarop te antwoorden, zelfs indien die partij niet verschijnt op de terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld of verdaagd (Artt. 728, 729 en 804, tweede lid,
Ger.W.)
15 maart 2001
423
28. - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Conclusie voorgelegd aan eerste rechter - Herneming in hager beroep Onverenigbaarheid met conclusie voorgelegd aan appelrechter- Taak van de rechte1:
De appelrechter behoeft niet te antwoorden op een aan de eerste rechter voorgelegde en in algemene termen in hoger beroep hernomen conclusie die niet verenigbaar is met de conclusie genomen voor de appelrechter.
18 mei 2001
935
29. ~ Op conclusie - Burgerlijhe zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Conclusie - Vage bewering - Gevolg.
De rechter hoeft niet te antwoorden op een bewering die, gelet op de algemeenheid
en de vaagheid ervan, niet kon worden weerlegd. (Art. 149 Gw.)
28 september 2001
1597
30. - Op conclusie - Burgerlijhe zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beschikhingsbeginsel - Rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen
- Miskenning.
De rechter die geen feiten of fouten heeft in aanmerking genomen die niet door
verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen debat had kunnen voeren,
miskent de volgende algemene rechtsbeginselen niet : de autonomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en dat recht van
verdediging. (Art. 1138, 2°, Ger.W.; art. 6.1 E.VR.M.)
19 oktober 2001
1723
31. - Op conclusie - Burgerlijhe zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Getuigenis - Conclusie - Omstandig verweer - Gebreh aan antwoord.
Wanneer een der partijen in haar conclusie de bewijswaarde van een getuigenis op
grond van een omstandig verweer heeft betwist, is niet regelmatig met redenen
omkleed de beslissing die enkel op het getuigenis steunt en dit verweer niet
beantwoordt. (Art. 149 gecoord. Gw. [1994].)
22 oktober 2001
1739
32. - Op conclusie - Burgerlijke zahen (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op de conclusie - Conclusie niet meer ter zake dienend Gevolg.
De rechter behoeft niet te antwoorden op een conclusie die wegens de door hem
genomen beslissing niet meer terzake dienend is (Art. 149 Gw. [1994].)
3 december 2001
2053
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

33. - Op conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Verstekvonnis - Verzet - Conclusie neergelegd tijdens het bij verstek
berechte geding - Gevolg.
De appelrechters die uitspraak doen over het verzet van de beklaagde, hoeven niet
te antwoorden op de conclusie die hij daarv66r, tijdens het bij verstek berechte
geding, voor hen had neergelegd.
24 januari 2001
164
34. - Op conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Antwoord op de conclusie - Pertine11tie.
Art. 149 Gw. houdt geen verband met de pertinentie van het antwoord op de
conclusie. (Art. 149 Gw.)
7 februari 2001
239
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inbegrepen) - Motiveringsplicht - Vonnvereiste.
De bij art. 149 Gw. voorgeschreven motiveringsplicht is een vormvereiste die
vreemd is aan de pertinentie ofvolledigheid van het antwoord op de conclusie. (.Art.
149 Gw.)
914
16 mei 2001
36. - Op conclusie - Strafzaken (geestrijhe dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Eerste rechter - Conclusie - Appelrechter -- Niet weergegeven Appelrechter - Antwoord - Verplichting.
De appelrechters hoeven niet te antwoorden op conclusies die voor de eerste
rechter werden neergelegd maar voor hen niet worden weergegeven. (Art. 149 Gw.)
914
16 mei 2001
37. - Op conclusie - Strafzahen (geestrijke dranken en clouane en accijnzen
inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging- Bezwaren Vaststelling.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten bij de uitspraak
over de regeling van de rechtspleging de bezwaren nader te omschrijven of de
gronden op te geven waarom die onvoldoende worden geacht; wanneer derhalve in
conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of aangevoerd,
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling dat die
bezwaren bestaan of niet bestaan.
23 mei 2001
996
38. - Op conclusie - Strafzaken (geestrijhe dranken en douane en accijnzen
inbegrepen) - Vreemdelingen - Conclusie die verwijst na.a.r een conclusie die
genomen werd in een za.a.k voor de Raad van State- Motivering.
Aangezien de vreemdeling in zijn appelconclusie een middel aanvoert dat hij voor
de Raad van State in zijn beroepen tot schorsing en nietigverklaring reeds had
aangevoerd en waarnaar hij aileen verwijst, hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling
niet te antwoorden op dat middel, dat niet in de appelconclusie is opgenomen.
(Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
31 juli 2001
1351
39. - Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranhen en douane en a.ccijnzen
inbegrepen) - Onderzoehsgerechten - Kamer van inbesclwldigingstelling- Buitenvervolgingstelling van de inverdenhinggestelde - Burgerl(jhe partij - Veroordeling
in de hasten - Antwoord op de conclusie.
Het onderzoeksgerecht dat, in geval van buitenvervolgingstelling van een inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij veroordeelt in de kosten van de openbare
vordering neemt geen voorlopige of voorbereidende beslissing, maar spreekt een
vonnis uit waarop artikel149 Grondwet van toepassing is, zodat op de desbetreffende
conclusie van de burgerlijke partij client geantwoord te worden (1). (Art. 149, Gw.
1994; artt. 162 en 211 Sv.)
4 september 2001
1378
40. - Op conclusie - Strafzahen (geestrijke dranken en doua.ne en accijnzen
inbegrepen)- Afzonderlijke middelen- Argumenten - Verplichting om te a.ntwoorden - Grenzen.
De rechter die tegenover een middel van een partij zijn tegengestelde beoorcleling
stelt, voldoet aan de motiveringsverplichting, zonder dat hij daarenboven hoeft te
antwoorden op alle argumenten die die partij tot staving van dat verweer aanvoert
en die geen afzonderlijke midclelen zijn. (Art. 149 Gw.)
26 september 2001
1548
41. - Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen) - Begrip verheersongeva.l - Verw~jzingen naar de rechtspraah en de
rechtsleer - Geldigheid.
De rechter die het verweer van de beklaagde verwerpt op grond van z~jn autonome
overtuiging dat het begrip verkeersongeval in cle brede zin van het woord moet
worden opgevat, en die zienswijze met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer
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regelmatig met redenen en schendt artikel6 Ger.W. niet. (.Art. 149 Gw.; art. 6 Ger.W.)
1548
26 september 2001
42. - Op conclusie - Strafzahen (geestrijhe dranhen en douane en accijnzen
inbegrepen) - Conclusie - Begrip.
Een neerlegging van stukken is geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet
antwoorden.
31 oktober 2001
1831

ALLERLEI
43. - A.llerlei - Strafzaken- Verzoeh tot heropening der de batten- Onaantastbm·e beoorcleling door de bodemrechte1:
In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze de noodzaak of
raadzaamheid van de heropening van het debat en is hij niet verplicht zijn beslissing
om het debat niet te heropenen met redenen te omkleden.
14 februari 2001
280

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN

Algemeen
Tussen vonnisgerechten
Tussen onclerzoeksgerecht en vonnisgerecht
Aard van het misdrijf
Allerlei

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

1. - Strafzahen - A.lgemeen - Bevoegdheid van het Hof van Cassatie Cassatieberoep van de beklaagde - Niet ontvanhelijk verhlaard cassatieberoep A.mbtshalve regeling van rechtsgebied - Voorwaarden.
Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het niet
ontvankelijk verklaart, is, na verwerping van de voorziening, bevoegd om het
rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het, teneinde het cassatieberoep niet
ontvankelijk te verklaren, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft
kunnen nemen.
21 februari 2001
347
2. - Stmfzahen ~ Algemeen- Bevoegdheid van het Hof van Cassatie - Verzoek
i. v. m. het conflict tussen twee beslissingen - Andere beslissing - Ambtshalve
regeling van rechtsgebied - Voorwaarden.
Als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op het
conflict tussen een beschikking van de raadkamer en een vonnis van de correctionele
rechtbank, kan het Hof ambtshalve, aan de hand van de stukken van de rechtspleging, de regeling van de rechtspleging uitbreiden tot de tegenstrijdigheid die tevens
bestaat tussen een andere beschikking van de raadkamer en datzelfde vonnis. (Art.
526 Sv.)
2230
19 decmnber 2001
3. - Straf'zahen - Algemeen - Overlijden van de behlaagde - Gevolg.
Een verzoek tot regeling van de rechtspleging is doelloos t.a.v. een beklaagde die
overleden is v66r de indiening ervan, aangezien de strafvordering wat hem betreft
vervallen is. (Art. 20 V.T.Sv.)
19 dece1nber 2001
2230
TUSSEN VONNISGERECHTEN

4. - Strafzahen - Tussen vonnisgerechten - Vervolging van beklaagden wegens
samenhangende misdrijven voor verschillende rechtbanken.
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hetzelfde hof van beroep behoren en er tussen de misdrijven een zodanige band
schijnt te bestaan dat de gezamenlijke behandeling ervan door een rechtbank vereist
lijkt in het belang van een goede rechtsbedeling. (Art. 526 Sv.)
8 mei 2001
824

5. - Strafzahen - Tussen vonnisgerechten - Veruolgingen wegens samenhangende misdrijven - Voorwaarde voor regeling van rechtsgebied.
Zo samenhang tussen verschillende misdrijven die voor onderscheiden hoven,
rechtbanken of onderzoeksrechters aanhangig zijn, grond tot regeling van rechtsgebied geeft, onderstelt samenhang tussen verschillende misdrijven dat deze voor
samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn, wat niet het geval is tussen
een zaak die voor een rechter in eerste aanleg aanhangig is en een andere zaak die
voor een rechter in hoger beroep aanhangig is, zodat in zulk geval geen grond tot
regeling van rechtsgebied bestaat. (Art. 526 Sv.)
13 november 2001
1921
TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT

6. - Strafzahen - Tussen onderzoehsgerecht en vonnisgerecht - Algemeen Beschihhing tot verwijzing na correctionalisatie - Onbevoegdverhlaring van het
vonnisgerecht - Ongegrond - Regeling van rechtsgebied - Vernietiging van de
beslissing van het vonnisgerecht - Gevolgen.

Wanneer het Hofvan Cassatie, bij de regeling van het rechtsgebied, een beslissing
van een appelgerecht vernietigt, op grond dat de appelrechters zich ten onrechte
onbevoegd hebben verklaard na een regelmatige correctionalisering van een misdaad, verwijst het Hof de zaak naar hetzelfde, anders samengestelde appelgerecht.
(Art. 526 Sv.)
21 februari 2001
347
Aard van het misdrijf
7. - Strafzahen - Tussen onderzoehsgerecht en uonnisgerecht- Aard van het
misdrijf - Beschihhing tot verwijzing - Vonnis bij versteh gewezen - Geen
betehening - Gevolg.
Leidt tot regeling van rechtsgebied de onderlinge tegenstrijdigheid tussen enerzijds de beschikking tot verwijzing van de raadkamer waartegen geen rechtsmiddel
kan worden aangewend, en anderzijds, het bij verstek gewezen en niet betekend
vonnis van de strafrechter die zich onbevoegd verklaart, nu een eventueel verzet of
hoger beroep van de beklaagde bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zou zijn.
10
2 januari 2001
8. - Strafzaken - Tussen onderzoehsgerecht en uonnisgerecht - Aard van het
misdrijf- Regeling der rechtspleging - Raadhamer - Misdaad - Verzachtende
omstandigheden - Overname der beweegredenen van de vordering van de procureur
des Konings- Verwijzing naar de correctionEle rechtbanh wegens gecorrectionaliseerde
misdaad - Beslissing van het vonnisgerecht - Beslissing van onbevoegdverhlaring
- Beslissing niet naar recht verantwoord - Vernietiging van het vonnis van de
correctionele rechtbanh - Verwijzing naar dezelfde, a11ders samengestelde rechtbanh.

Wanneer de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de strafVordering op grond dat de raadkamer een misdaad niet heeft
gecorrectionaliseerd, hoewel de raadkamer had gecorrectionaliseerd met overname
van de beweegredenen van de vordering van de procureur des Konings die o.m.
betrekking hadden op de voor die misdaad in aanmerking te nemen verzachtende
omstandigheden, vernietigt het Hof dat beslist tot regeling van rechtsgebied het
vonnis van de correctionele rechtbank en verwijst het de zaak naar dezelfde anders
samengestelde rechtbank. (Artt. 525, 527bis en 528 Sv.)
9 januari 2001
45
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!JI. c- Strafzaken -- Tussen onderzoeksgerecht en uonnisgerecht - Allerlei Beschikhing tot uerwijzing van de raadhamer- Onregelnwtigheid- Onbevoegdheid
van het uonnisgerecht- Geschil van rechtsma.cht - Beuoegdheid van het Hof om het
rechtsgebied te regelen.
Zo een beschikking van verwijzing van de raadkamer we gens de erin voorkomende
omegelmatigheid niet bestaat, hiertegen geen rechtsmidclel openstaat en de beslissing van het vonnisgerecht dat zich onbevoegd verklaart, ten gevolge van de
verwerping van de ertegen gerichte voorziening kracht van gewijsde verkrijgt,
ontstaat uit de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over rechtsmaeht dat de rechtsgang belemmert zodat er grond bestaat tot regeling van
rechtsgebied door het Hof. (.Art. 525 en 536 Sv.)
4 december 2001
2078

REGISTRATIE (RECHT VAN)
1 . - Ontvanger van registratie en Domeinen - Wcwrdering van de verkoopwaarde van een onroerend goed - Vordering tot schatting - Ken nisgeuing a.an de
hoper --- Bestuurshandeling - Uitdrnhkelijke motiuering.
De waardering die vervat is in de vordering tot schatting die door de ontvanger der
registratie aan de koper van een onroerend goed wordt genotificeerd, is een
hestuurshandeling die een afdoende uitdrukkelijke motivering vereist. (Artt. 189,
190 en 191 W.Reg.; art. 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen.)
14 december 2001
2192

RETRlBUTIE
1. - Grondslag -- Kerninstallatie- Elektrische energie- Exploitatie- Begrip.
Er is slechts exploitatie van een kerninstallatie, die aanleiding geeft tot de hefting
van een jaarlijkse retributie, wanneer de vergunde kernreactoren gebruikt worden
voor de productie van elektrische energie met een mogelijkheid tot aanbod aan de
afnemers; daartoe volstaat niet dat slechts een technisch proces is opgestart. (Art. 2,
tweede lid, wet 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking tegen de
uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, 15, derde tot vijfde lid, K.B. 28
febmal'i 1963, 8, a, en 10, tweede lid, K.B. 25 mei 1982.)
16 februari 2001
299

s
SAlVlENHANG
1. - Samenuoeging van rechtsplegingen - Beoordeling door de {eitenrechte1:
De bodemrechter oordeelt op onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht
van verdediging, of de noodzaak van een goede rechtsbedeling de samenvoeging of
scheicling van rechtsplegingen vereist. (Artt. 226 en 227 Sv.)
13 juni 2001
1146
2.
Strafzctken -- Begrip - Bevoegdheid - Uitbreiding - Beoordeling door de
feitenrechter.
In strafzaken is samenhang een algemene reden om bevoegdheid uit te breiden en
beoordeelt de feitenrechter in feite het bestaan daarvan. (Artt. 226 en 227 Sv.)
26 .september 2001
1551
3, ~- Strafzahen - Onderzoehsrechter - Bevoegdheid ratione loci - Voorwaarden.
De onderzoeksrechter, 'die territoriaal bevoegd is op grond van een van de bij
artikel 62bis, eerste lid, Sv., bedoelde criteria, kan de bij hem aanhangig gemaakte
samenhangende feiten reeds onderzoeken wanneer die samenhang met voldoende
waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden die zijn vastgesteld
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op het ogenblik waarop hij van die feiten heeft kennisgenomen, waarbij het
onderzoeksgerecht de zaak daarna vooralsnog aan die magistraat kan onttrekken,
als uit het verloop van het onderzoek zou blijken dat de aangevoerde samenhang niet
bestaat. (Artt. 62bis, 226 en 227 Sv.)
26 september 2001
1551

SAMENVOEGING VAN ZAKEN
1. - Cassatieberoep - Bestreden beslissingen - Onderscheiden beslissingen -Onderscheiden voorzieningen - Samenhang - Gevolg.
Het Hof voegt ambtshalve twee cassatieberoepen die tegen oncleJ"scheiden beslissingen zijn ingesteld, wanneer het oordeelt dat die beroepen onclerling zo nauw
verbonclen zijn dat het wenselijk is ze samen te berechten bij een en hetzelfcle arrest.
(Art. 30 Ger.W.)
22 oktober 2001
1'/43

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
1. - Eigenhandig testament - Bewijswaarde.
Een eigenhandig testament heeft slechts bewijswaarde wanneer de echtheid ervan
is erkend of bewezen. (Artt. 970, 1322 B.W.)
19 januari 2001
127
2. - Eigenhandig testament - Testament ingeroepen door wettige erfgenaam Aan algemene of bijzondere legataris tegengeworpen - Verhlaring de handtekening
niet te kennen - Bewijslast.
Wanneer een wettige erfgenaam een beroep doet op een eigenhandig testament
waarin een vroeger authentiek testament wordt herroepen en de door het authentiek
testament aangewezen algemene of bijzondere legatarissen verklaren dat zij de
handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen, rust de bewijslast en het
bewijsrisico nopens de echtheid van het eigenhandig testament op de wettige
erfgenaam. (Artt. 970, 1323 B.W., 870 Ger.W.)
19 januari 2001
127
3. - Testament - Voorwaarden - Bewijs.
Wie, op grond dat de testateur ongezond was van geest, de nietigheid van een
testament inroept, moet bewijzen dat zulks het geval was op het ogenbl!k dat de
testateur het betwiste testament opstelde; hij kan dit bewijs leveren door alle
middelen van recht. (Art. 901 B.W.)
19 januari 2001
135
4. - Testament - Nietigverhlaring - Ongezondheid van geest -- Onbekwaamverklaring - Dohtersattest - Overlegging van het attest.
De artikelen 458 van het Strafwetboek en 1240, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek verhinderen niet dat een doktersattest, regelmatig afgeleverd met het oog
op het instellen van een vordering tot onbekwaamverklaring van de testateur, wordt
overgelegd in een latere procedure tot nietigverklaring van het testament van deze
testateur. (Artt. 458 Sw. en 1240, derde lid, Ger.W.)
19 januari 2001
135
5. - Testament - Geesteszieke - Beroepsgeheim. - Geneesheer - Draagwijdte
- Doel - Gevolg.
Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut; het heeft tot doel de patient te
beschermen, zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend
uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen en
dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden. (Artt. 458 Sw. en 901 B.>N.)
19 januari 2001
135

SCRIP. SCHEEPVAART
1. - Schip - Afstand van scheepsvermogen - Limitatiefonds banhgarantie - Doorlopende interest - Einddatum.

Vervangende

~
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Wanneer de eigenaar van het schip, in plaats van aan de vereffenaar van het
afgestane scheepsvermogen de waarde te overhandigen tot dewelke hij zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, vermeerderd met de wettelijke interest sedert de dag
van het voorval tot de dag van starting in handen van de vereffenaar, bij de bank,
overeenkomstig art. 53, § V, Zeewet(oud), een zekerheid verstrekt heeft, loop de
interest door tot op de dag van de starting van het bedrag in handen van de
vereffenaar. (Art. 53, §§ II en V, Zeewet, zoals van kracht v66r de wijziging bij wet van
11 april 1989.)
30 maart 2001
547
2. - Zeevervoer - Uitvoeringsagent - Samenloop van aansprakelijkheid Aansprakelijkheid uit en buiten overeenkomst - Buitencontractuele aansprakelijkheid - Voorwaarden.
De uitvoeringsagent die optreedt om een contractuele verbintenis van een partij
uit te voeren kan door een medecontractant van die partij op extra-contractuele
grondslag enkel aansprakelijk worden gesteld indien de hem ten laste gelegde fout
een tekortkoming uitmaakt, niet aan de contractueel aangegane verbintenis, maar
aan de algemene zorgvuldigheidsnorm en indien deze fout andere dan aan de slechte
uitvoering te wijten schade heeft veroorzaakt. (Artt. 1382, 1383 en 1384 B.W.)
1 juni 2001
1071
3. - Zeevaartuigen - Loodsen - Kapitein - Loads - Gezagsverhouding Scheepseigenaar - Aansprakelijkheid.
De kapitein heeft gezag en toezicht over de loods, al blijft de scheepseigenaar
burgerlijk aansprakelijk voor diens handelingen. (Artt. 5 Loodswet 3 nov. 1967 en 46
Zeewet.)
20 december 2001
2232

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DOD EN
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DO DEN
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk
toebrengen van slagen en verwondingen - Medische handeling - Geoorloofd
karakter - Voorwaarden - Toestemming van de patient.
Het geoorloofd karakter van een medische handeling die de fysieke integriteit van
een persoon aantast, veronderstelt de toestemming van die persoon; de toestemming
is van aard elke strafbaarheid te ontnemen aan een handeling die tot de geneeskunde
behoort en een curatief of preventief therapeutisch oogmerk heeft.
14 december 2001
2200
1. -

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
ZELFSTANDIGEN
ALLERLEI

WERKNEMERS
Werknemers - Bijdragen - Loon - Kosten ten laste van de werkgever Verbintenis -Bran - Wijze van nakoming - Werknemer - ArbeidsovereenkomstTewerkstelling - Werkelijke kosten.
De sociale-zekerheidsbijdragen zijn niet verschuldigd op de werkelijke meerkosten
die de werkgever moet dragen ingevolge de tewerkstelling van een werknemer,
zonder dat die kosten inherent zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
ongeacht de bron van die verbintenis en de wijze waarop ze moet worden nagekomen.
(Art. 19, § 2, 4°, eerste lid, K.B. 28 nov. 1969.)
15 januari 2001
70
1. -

-------

~===

-2932. - Werknemers - Toepassingsgebied - Ouereenhomst voor tewerhstelling van
studenten - Vorm.
Wanneer aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 17bis van het K.B.
van 28 november 1969 is voldaan, is de mondelinge overeenkomst tot tewerkstelling
van studenten onttrokken aan de toepassing van de R.S.Z.-wet. (Artt. 120, 123, 124
en 126 Arbeidsovereenkomstenwet v66r de wijziging ervan bij de wet van 21 maart
1995, opgenomen in titel VI v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 dec. 1996; art.
17bis K.B. 28 nov. 1969 v66r de wijziging ervan bij het K.B. van 2 juni 1998.)
2 april 2001
587
3. - Werlmemers - Deeltijdse werknemers - Werkrooster - Ontstentenis van
openbaannaking - Berekening van de sociale zeherheidsbijdrage - Vennoeden dat
de werknemers voltijds arbeidsprestaties hebben verricht - Wettelijh uennoeden Aard.
Het verschuldigd zijn van de sociale zekerheidsbijdragen op het loon voor een
voltijdse tewerkstelling ten gevolge van de toepassing van het wettel~jk vermoeden
bepaald in artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989 is geen straf.
(Artt. 157, 159 en 171 Programmawet 22 dec. 1989.)
1085
5 juni 2001
4. - Werknemers - Uitsluitingen - Overeenkomst voor tewerhstelling van studenten- Maanden juli, augustus en september- Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
- Opeenvolgende overeenkomsten - Duur van de tewerkstelling- Notie -- Berekening - Gevolg.
Wanneer in het kader van tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers verschillende overeenkomsten
van bepaalde duur voor tewerkstelling van studenten worden aangegaan, blijft de
vrijstelling van de toepassing van de sociale zekerheid behouden voor zover de som
van de kalenderdagen waarop de student in de maanden juli, augustus en september
krachtens deze overeenkomsten tewerkgesteld werd, niet groter is dan 31; de
omstandigheid dat opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur werden
gesloten, aanvang nemend op maandag en eindigend op vrijdag, telkens onderbroken
gedurende de zaterdag en zondag doet hieraan geen afbreuk. (Art. 17bis K.B. van 28
nov. 1969; Wet tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.)
10 december 2001
2134

ZELFSTANDIGEN
5. - Zelfstandigen - Sociaal statuut - Bijdragen - Berekening- GrondslagZelfstandige beroepswerkzaamheid - Vorig aanslagjaar - Winsten of baten
Meerwaarden afkomstig van de volledige en definitieve stopzetting - Tak van de
werkzaamheid.
Op de winsten of baten die verband houden met een voorheen door de rechthebbende uitgeoefende zelfstandige beroepsbezigheid, waartoe de meerwaarden behoren
bij volledige en definitieve stopzetting, gedurende de uitoefening van de beroepswerkzaamheid, van een of meer takken ervan, dienen de in het sociaal statuut der
zelfstandigen bepaalde bijdragen te worden geheven. (Art. 11, § 2, tweede en derde
lid, K.B. nr. 38 van 27 juli 1967; artt. 20, 4°, 31, 1°, en 32 W.I.B. [1964].)
10 september 2001
1405

ALLERLEI
6. - Allerlei- Openbare sector- Bijdrageregeling- Vrijstelling- Berekeningsbasis - Personeelslid - Bijdrageplichtig sector gezondheidszorgen. Verplichte verzekering tegen ziehte en invaliditeit - Betalingen - Toelagen en vergoedingen Eindejaarstoelage.
De termen "om het even welke toelage ofvergoeding" in de zin van art. 30 K.B. van
28 november 1969 omvatten alle bedragen die regelmatig aan het personeel worden
toegekend bovenop de wedde en die geen wezenlijk bestanddeel van de wedde
uitmaken. (Art. 30 K.B. van 28 nov. 1969.)
10 december 2001
2130

-2947. - Allerlei - Openbare sector - Bijdrageregeling - Bereheningsbasis Vrijstelling - Om het even welhe toelage of vergoeding - Begrip - Draagwijdte.
De termen "om het even welke toelage ofvergoeding" in de zin van art. 30 K.B. van
28 november 1969 omvatten alle bedragen die regelmatig aan het personeel worden
toegekend bovenop de wedde en die geen wezenlijk bestanddeel van de wedde
uitmaken. (Art. 30 K.B. van 28 nov. 1969.)
10 december 2001
2130

SPORT
1. - Decreet Vlawns Parlement van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut
van de niet-professionele sportbeoefenaar - Vrijheidsregeling - Overeenlwmst met
sportvereniging --- Beeindiging - Overgang naar een andere sportvereniging Vergoeding - Verbod - Werhing in de tijd.
Het verbod enige vergoeding te betalen, onder welke vorm of benaming ook, bij
regelmatige beeindiging van de overeenkomst van een niet-professionele sportbeoefenaar met een s portvereniging, naar aanleiding of gekoppeld aan zijn overgang naar
een andere, is slechts van toepassing in geval van zodanige beeindiging door hemzelf
en na 31 december 1996. (Art. 3 van het decreet van het Vlaams Parlement van 24
juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.)
470
23 maart 2001
2. - Omloop voor automobielwedstrijden - Doden, slagen en verwondingen ten
gevolge van een verheersongeval - Verheersongeval - Begrip - Politierechtbanh Bevoegdheid.
Het begTip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval
waarbij voetgangers en dieren ofn:tiddelen van vervoer te land betrokken zijn, die de
openbare weg gebruiken, als op een dergelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan op
terreinen die openstaan voor het publiek en niet openbare terreinen die evenwel
openstaan voor een bepaald aantal personen; dat is het geval van een verkeersongeval waarin middelen van vervoer te land, m.n. een auto, en een voetganger,
betrokken zijn, en dat zich heeft voorgedaan op een niet openbaar terrein dat
evenwel openstaat voor een bepaald aantal personen, zoals een gesloten omloop voor
automobielwedstrijden die evenwel toegankelijk is voor het publiek. (Art. 138, 6obis,
Sv.; art. 5, 2°, wet 11 juli 1994.)
1548
26 september 2001

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

ALGEMEEN
Algemeen- Uitvoering ofinstandhouding van werhen zonder vergunningVeroordeling - Regularisatie.
Een latere regularisatie staat niet in de weg aan een strafrechtelijke veroordeling
om zonder vergunning werken te hebben uitgevoerd of in stand gehouden
27 maart 2001
485
2. - Algemeen- Herstelvordering- Bevoegdheid en behwaamheid om in rechte
op te treden - College van burgemeester en schepenen - Gemachtigde ambtenaarGemeente - Uitsluitende bevoegdheid en behwaamheid - Ontvanhelijhheid.
1. -
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-295Art. 69, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium,
geeft uitsluitend aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemachtigde ambtenaar de bevoegdheid en bekwaamheid om in rechte op te treden teneinde
op een van de bij die bepaling voorgeschreven wijzen van herstel te verkrijgen; het
herstel dat door het college van burgemeester en schepenen, in naam van de
gemeente, voor de burgerlijke rechtbank gevorderd wordt, is niet ontvankelijk. (Art.
69 W.W.R.O.S.P.)
12 oktober 2001
1679
3. - Algemeen- Uitvoeringsbesluiten- Besluit van de Vlaamse Regering van 17
juli 1984- Artikel 5 - Bouwvergunning- Vergund gebouw- RecreatiegebiedWijziging van gebruik - Permanente bewoning - Vergunningsplichtige gebruikswijzigingen - Beoordelingsbevoegdheid - Toepassing.
Artikel 42, § 1, 7°, Stedenbouwdecreet, beoogt de wijzigingen van gebruik, die een
belangrijke weerslag hebben op de bestemming en de ordening van het grondgebied,
te onderwerpen aan een vergunning en het tweede lid van dit artikel bepaalt daartoe
de criteria op grand waarvan de Vlaamse Regering de lijst opstelt van de gebruikswijzigingen die moeten worden vergund, doch de verwijzing, in deze bepaling, naar
"de bestemmingen van voorlopig vastgestelde gewestplannen, van vastgestelde
gewestplannen en van algemene plannen van aanleg tot stand gebracht overeenkomstig artikel 12, derde lid, van dit decreet" houdt niet in dat de bedoelde gebruikswijzigingen steeds verboden zijn of, omgekeerd, steeds toelaatbaar zijn zolang zij niet
uitdrukkelijk verboden zijn krachtens de bepalingen van deze plannen of van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen; het komt aan de overheid toe, in de
gevallen bepaald in het uitvoeringsbesluit van 17 juli 1984, houdende het vergunningsplichting
maken van sommige gebruikswijzigingen, overeenkomstig deze bepalingen te oordelen of de voorgenomen wijziging kan worden vergund en artikel 5 van dit besluit
bepaalt dat het nieuwe gebruik van een in een recreatiegebied gelegen vergund
gebouw, met als hoofdfunctie diens permanente bewoning, geacht wordt een belangrijke ruimtelijke weerslag te hebben op de onmiddellijke omgeving en dat een
dergelijke wijziging een voorafgaande vergunning behoeft. (Artt. 12, derde lid, en 42,
§ 1, 7°, Stedenbouwdecreet; 1, 2 en 16 K.B. 28 dec. 1972; art. 5 Besluit van de
Vlaamse Regering van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van
sommige gebruikswijzigingen.)
1873
6 november 2001

BOUWVERGUNNING
4. - Bouwvergunning - Vergund gebouw - Wijziging van gebruik - Aan
vergunningsplicht onderworpen gebruikswijziging - Door de Vlaamse Regering
vastgestelde lijst - Criteria - Verwijzing naar voorlopig vastgestelde ontwerpgewestplannen, vastgestelde gewestplannen of algemene plannen - Draagwijdte.
Artikel 42, § 1, 7°, Stedenbouwdecreet, beoogt de wijzigingen van gebruik, die een
belangrijke weerslag hebben op de bestemming en de ordening van het grondgebied,
te onderwerpen aan een vergunning en het tweede lid van dit artikel bepaalt daartoe
de criteria op grand waarvan de Vlaamse Regering de lijst opstelt van de gebruikswijzigingen die moeten worden vergund, doch de verwijzing, in deze bepaling, naar
"de bestemmingen van voorlopig vastgestelde gewestplannen, van vastgestelde
gewestplannen en van algemene plannen van aanleg tot stand gebracht overeenkomstig artikel 12, derde lid, van dit decreet" houdt niet in dat de bedoelde gebruikswijzigingen steeds verboden zijn of, omgekeerd, steeds toelaatbaar zijn zolang zij niet
uitdrukkelijk verboden zijn krachtens de bepalingen van deze plannen of van het
koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen; het komt aan de overheid toe, in de
gevallen bepaald in het uitvoeringsbesluit van 17 juli 1984, houdende het vergunningsplichting
maken van sommige gebruikswijzigingen, overeenkomstig deze bepalingen te oordelen of de voorgenomen wijziging kan worden vergund en artikel 5 van dit besluit
bepaalt dat het nieuwe gebruik van een in een recreatiegebied gelegen vergund
gebouw, met als hoofdfunctie diens permanente bewoning, geacht wordt een belangrijke ruimtelijke weerslag te hebben op de onmiddellijke omgeving en dat een
dergelijke wijziging een voorafgaande vergunning behoeft. (Artt. 12, derde lid, en 42,

-296§ 1, 7", Stedenbouwdecreet; 1, 2 en 16 K.B. 28 dec. 1972; art. 5 Besluit van de
Vlaamse Regering van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van
sommige gebruikswijzigingen.)
6 november 2001
1873
5. - Bouwvergunning- Wijziging van gebruik - Vergunningsplichtige gebruikswijzigingen - Permanente bewoning - Begrip.
Waar het begrip "permanent wonen" dat voorkomt in artikel 5 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 niet nader wordt gedefinieerd moet het in zijn
gewone taalkundige betekenis worden begrepen, zodat het legaliteitsbeginsel hierdoor niet wordt miskend. (Art. 5 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984
houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen.)
6 november 2001
1873

6. - Bouwvergunning- Sloping van een oude construe tie- Vervanging door een
nieuwbouw - Gebrek aan voorafgaandelijke uergunning - Europees Verdrag ter
bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa - Toepassing.
De verplichtingen van artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van het
bouwkundig erfgoed van Europa hebben geen rechtstreese werking in het interne
recht. (Art. 6 Europees Verdrag ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van
Europa opgemaakt te Granada op 3 oktober 1985.)
18 december 2001
2220

ONTEIGENING
7. - Onteigening - Ruimtelijke ordeni1!g. Plan van aanleg - Gewestplan Ontwerp van expresweg- Onzekere Zigging en totstandkoming- Onbeschikbaarheid
van het onroerend goed - Schade - Fout - Begrip.
De opmaak van een gewestplan waarin een verbindingsweg wordt aangegeven en
de omstandigheden dat de grond waarop die weg zalliggen niet wordt onteigend en
de geplande weg niet wordt aangelegd, aangezien de openbare overheid geenszins
verplicht is de voorschriften van een gewestplan binnen een bepaalde termijn uit te
voeren, leveren op zich geen fout van die openbare overheid op. (Art. 25 wet 29 maart
1962.)
10 mei 2001
841
8. - Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Gewestplan Ontwerp van expresweg - Onzekere Zigging en totstandlwming - Algemeen belang
en openbaar nut - Draagwijdte.
Uit de, zelfs langdurige, onzekerheid over de ligging van de weg, de aanleg ervan
en de noodzakelijke onteigeningen, kan niet worden afgeleid dat het doortrekken van
die weg door een onroerend goed geen doel van algemeen belang nastreeft en niet zou
passen binnen de perken van het billijke evenwicht dat wordt nagestreefd door de
gelijkheid voor de openbare lasten en de verhouding tussen het algemeen belang en
de aangewende middelen. (Art. 1 E.V.R.M., 1e aanvullend protocol.)
10 mei 2001
841
9. - Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Gewestplan Ontwerp van expresweg - Onzekere Zigging en totstandlwming - Verbreking van
gelijkheid t.a.v. de openbare lasten - Evenredigheid tussen algemeen belang en
aangewende middelen - Draagwijdte.
Uit de, zelfs langdurige, onzekerheid over de ligging van de weg, de aanleg ervan
en de noodzakelijke onteigeningen, kan niet worden afgeleid dat het doortrekken van
die weg door een onroerend goed geen doel van algemeen belang nastreeft en niet zou
passen binnen de perken van het billijke evenwicht dat wordt nagestreefd door de
gelijkheid voor de openbare lasten en de verhouding tussen het algemeen belang en
de aangewende middelen. (Art. 1 E.V.R.M., 1e aanvullend protocol.)
10 mei 2001
841
10. - Onteigening - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Aankoop van
percelen en onteigeningen - Geen totstandlwming binnen de wettelijlw termijn Vergoeding - Voorwaarden - Voortijdige aangetekende brief- Gevolg.
De aangetekende brief waarbij een eigenaar de bevoegde overheid kan verzoeken
van de onteigening van zijn goed afte zien wanneer de percelen niet zijn aangekocht
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-297of de onteigeningsprocedure niet is begonnen binnen de termijn van tien jaar te
rekenen van de inwerkingtreding van een plan van aanleg, zodat hij aanspraak kan
maken op de wettelijke vergoeding ingeval de bevoegde overheid zich niet heeft
uitgesproken binnen een jaar, te rekenen van de datum van verzending van de
aangetekende brief, kan dat gevolg niet hebben wanneer hij aan de bevoegde
overheid is gestuurd voordat de vastgestelde termijn voor de onteigeningen of de
aankopen was verstreken, (Artt. 35 en 37 wet 29 maart 1962.)
10 mei 2001
841

SANCTIES
11. - Sancties - Aanvraag tot regularisatie - Opschorting van strafgeding Gevolg.
Het strafgeding wegens overtredingen van de Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw wordt niet opschort door de aanvraag van de beklaagde tot regularisatie.
27 maart 2001
485
12. - Sancties - Weigering van regularisatievergunning - Beroep bij de Raad
van State - Strafvordering - Schorsing.
De strafVordering wegens overtredingen van de Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw wordt niet opgeschort door de omstandigheid dat bij de Raad van State
een beroep tot nietigverklaring van de weigering tot verlening van een regularisatievergunning aanhangig is.
27 maart 2001
485
13. - Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Instandhouding Regularisatie - Weigeringsbesluit - Wettigheid - Belang.
De rechter moet bij het beoordelen van het misdrijf van het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken, rekening houden met ondertussen verleende vergunningen; hierbij
dient hij de wettigheid van de overheidsbeslissing om de regularisatie te weigeren
niet na te gaan, nu een eventuele onwettigheid van voormelde beslissing niet tot
gevolg heeft dat de uitgevoerde werken als vergund worden aangezien. (Art. 64 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
27 maart 2001
485
14. - Sancties- Verval van de strafvordering- Vergelijk- Overleg met College
van Burgemeester en Schepenen en gemachtigd ambtenaar - Wilsovereenstemming
- Voorwaarde.
Het door artikel 68, § 3, Stedenbouwdecreet bepaalde overleg impliceert, als
voorwaarde tot het treffen van een vergelijk waardoor de strafVordering wegens
bouwovertreding vervalt, de wilsovereenstemming van het College van Burgemeester en Schepenen en van de gemachtigde ambtenaar; bij ontstentenis van deze
wilsovereenstemming bestaat geen vergelijk en kan de strafVordering niet vervallen,
ongeacht, in voorkomend geval, de instemming van de beklaagde met de gedane
voorstellen en de eventuele betaling van de voorgestelde transactiesom. (Art. 68, § 3,
Gecoord. Decreet Vl. Parlement.)
4 september 2001
1377
15. - Sancties - Verval van de strafvordering- Vergelijk - Overleg met College
van Burgemeester en Schepenen en gemachtigd ambtenaar - Ontstentenis van
wilsovereenstemming- Instemming van de beklaagde - Betaling door beklaagde Gevolg.
Het door artikel 68, § 3, Stedenbouwdecreet bepaalde overleg impliceert, als
voorwaarde tot het treffen van een vergelijk waardoor de strafVordering wegens
bouwovertreding vervalt, de wilsovereenstemming van het College van Burgemeester en Schepenen en van de gemachtigde ambtenaar; bij ontstentenis van deze
wilsovereenstemming bestaat geen vergelijk en kan de strafVordering niet vervallen,
ongeacht, in voorkomend geval, de instemming van de beklaagde met de gedane
voorstellen en de eventuele betaling van de voorgestelde transactiesom. (Art. 68, § 3,
Gecoord. Decreet Vl. Parlement.)
4 september 2001
1377
16. - Sancties- Wederrechtelijk uitgevoerde werken- Instandhouding- Duur.

-298Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of de
regularisatie volgens een desbetreffende vergunning;de rechter moet met deze
ondertussen verleende vergunning rekening houden. (Artt. 42, 43 en 68 Stedenbouwdecreet.)
11 december 2001
2141
17. - Sancties - Wederrechtelijh uitgevoerde werhen - Instandhouding Regularisatie - Gevolg.
Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of de
regularisatie volgens een desbetreffende vergunning;de rechter moet met deze
ondertussen verleende vergunning rekening houden. (Artt. 42, 43 en 68 Stedenbouwdecreet.)
11 december 2001
2141
18. - Sancties - Weigering van regularisatievergunning - Annulatieprocedure
bij de Raad van State - Ve1jaring van de strafvordering- Schorsing.
De verjaring van de strafvordering ingesteld wegens overtreding van de artikelen
42 en 43 Stedenbouwdecreet wordt niet geschorst door een voor de Raad van State
hangende annulatieprocedure gericht tegen de weigering tot het verlenen van een
regularisatievergunning. (Art. 42, 43 en 68 Stedenbouwdecreet.)
11 december 2001
2141
19. - Sancties - Weigering van regularisatievergunning - Wettigheidsexceptie
wegens onwettige overheidsbeslissing - Relevantie.
De relevantie voor de strafrechter van de, krachtens artikel 159 Grondwet,
opgeworpen wettigheidsexceptie wegens het onwettig karakter van de overheidsbeslissing tot weigering van de regularisatievergunning wordt bepaald door de vraag
of de tegen de beklaagde gerichte strafvordering, ingesteld wegens overtreding van
de artikelen 42 en 43 Stedenbouwdecreet, op een administratieve beslissing berust
waarvan de wettigheid moet worden nagegaan; dit is niet het geval wanneer de
strafvervolging niet stoelt op de weigering van de overheid om een vergunning af te
leveren, maar op de overtreding van het wettelijk verbod zelf. (Artt. 159 Gw.; 42 en
68 Stedenbouwdecreet.)
11 december 2001
2141

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE
20. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstelmaatregel - Burgerlijhe partij - Uitvoering van herstel - Voorwaarde.
Geen wetsbepaling stelt inzake stedenbouw het uitvoeren door de burgerlijke
partij van het herstel van de plaats in de vorige toestand afhankelijk van het
stilzitten van het bestuur om diezelfde herstelmaatregel in werking te stellen. (Artt.
149 en 153 Deer. Vl.Parl. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
20 februari 2001
342
21. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstelvordering - Regularisatie.
Zolang de regularisatie niet is verleend, kan de gemachtigde ambtenaar de
maatregel van herstel vorderen; de rechter moet deze maatregel bevelen wanneer hij
gevorderd is.
485
27 maart 2001
22. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstelvordering - Doel.
De herstelvordering strekt ertoe de onrechtmatige gevolgen van een bouwmisdrijf
te doen ophouden; zij behoudt haar onderwerp zolang die gevolgen blijven voortbestaan, dit is zolang het hers tel niet wordt uitgevoerd of een regularisatievergunning
is verkregen.
27 maart 2001
485
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23. - 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 herstelmaatregel bedoeld in artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening houdt niet in dat de plaats moet worden hersteld in een
materiele toestand die identiek is aan de toestand die v66r de bouwovertreding
bestond; het herstellen van de plaats in de vorige toestand kan ook inhouden dat de
illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er v66r de
bouwovertreding op die plaats een andere constructie. (Art. 68, § 1, a, Gecoiird.
Decreet Vl. Parlement 22 okt. 1996.)
5juni2001
1078
24. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering van de gemachtigd ambtenaar of
van het college van burgemeester en schepenen - Maatregel bevolen door de
strafrechter - Aard van de vordering.
Hoewel de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van
burgemeester en schepenen tot herstel in de vorige toestand, die er toe strekt in het
algemeen belang de handhaving van de stedenbouwkundige regelgeving te verzekeren door een einde te doen stellen aan de delictuele toestand die door het bouwmisdrijf is ontstaan, behoort tot de strafvordering, he eft zij niettemin een civielrechtelijk
karakter. (Art. 68, § 1, a, Gecoiird. Decreet Vl. Parlement 22 okt. 1996.)
5juni2001
1081
25. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat - Vordering van de gemachtigd ambtenaar of
van het college van burgemeester en schepenen - Maatregel bevolen door de
strafrechter- Maatregel die een derde in zijn rechten krenkt- Eigen belang van de
benadeelde derde - Aard van de beslissing- Gevolg.
Wanneer de in toepassing van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening bevolen maatregel tot herstel in de vorige toestand een derde in
zijn rechten krenkt, heeft deze derde een eigen belang in de zin van artikel 17
Gerechtelijk Wetboek, dat zich van het door de gemachtigde ambtenaar of van het
college van burgemeester en schepenen beoogde belang onderscheidt; het aldus
ontstane geschil tussen beide belangen is van civielrechtelijke aard en het strafgerecht, dat in dit verband een herstelmaatregel beveelt, doet uitspraak over
burgerlijke belangen, zodat deze derde, wanneer hij niet behoorlijk is opgeroepen of
niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, overeenkomstig de
bepalingen van artikel1122 Gerechtelijk Wetboek, derdenverzet kan doen tegen deze
uitspraak die hem in zijn rechten benadeelt. (Artt. 17 en 1122 Ger.W.; 68, § 1, a,
Gecoiird. Decreet Vl. Parlement 2 okt. 1996.)
5juni2001
1081
26. - Herstel van de plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstelvordering - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Gevolg.
Nu de beslissing van de strafrechter waarbij hij in stedenbouw uitspraak doet op
de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar, deel uitmaakt van de strafvordering niettegenstaande het burgerlijke karakter van die vordering, volgt hieruit dat
het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen alle beslissingen op de strafvordering, ook de beslissing over de herstelvordering aanhangig maakt bij de appelrechter. (Art. 202 Sv.)
11 september 2001
1421
27. - Herstel van de plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstelmaatregel -Hoger beroep van het openbaar ministerie - Voorwaarde.
De bevoegdheid van het openbaar ministerie om hoger beroep in te stellen tegen de
door de eerste rechter inzake stedenbouw bevolen herstelmaatregel is niet afhankelijk van voorafgaande toestemming van de gemachtigde ambtenaar of van het college
van burgemeester en schepenen. (Art. 202 Sv.)
11 september 2001
1421
28. - Herstel van de plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Wijziging der vordering door gemachtigde ambtenaar - Geldigheid.
Wanneer in zake stedenbouw de gemachtigde ambtenaar die aanvankelijk samen
met het college van burgemeester en schepenen als herstelmaatregel een geldsom
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staat, moet dit herstel niet tevens gevorderd worden door het college van burgemeester en schepenen. (Art. 68 gecoiirdineerd decreet 22 okt. 1996.)
11 september 2001
1421
29. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat- Vordering van de gemachtigde ambtenaarAard van de vordering.
Inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening behoort de vordering tot hers tel van de
plaats in de vorige staat, die door de gemachtigde ambtenaar is ingesteld in het
algemeen belang, tot de strafvordering, zelfs al heeft zij een burgerrechtelijk
karakter. (Art. 65 wet 29 maart 1962; oud art. 67, nieuw art. 155, W.W.R.O.S.P.)
14 november 2001
1923
30. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde
-Herstel van plaats in de vorige staat - Geen eindbeslissing - Cassatieberoep Ontvanhelijhheid.
Tenzij uitspraak wordt gedaan over een geschil inzake bevoegdheid, is het
cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest dat, inzake
stedenbouw en ruimtelijke ordening, de uitspraak over de gehele of gedeeltelijke
vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat of tot herstel aanhoudt, niet
ontvankelijk, aangezien de appelrechters hun bevoegdheid m.b.t. de strafvordering
niet volledig hebben uitgeoefend. (Art. 416 Sv.; art. 65, wet. 29 maart 1962; oud art.
67, nieuw art. 155, W.W.R.O.S.P.)
14 november 2001
1923
31. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Beslissing van gemachtigde ambtenaar of college van burgemeester en schepenen Aard van de beslissing- Bestuurshandeling- Motivering.
De beslissing die de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en
schepenen met toepassing van artikel 68, § 1, Stedenbouwdecreet treffen, met hun
gezamenlijk akkoord in de sub b en c van die wetsbepaling bedoelde gevallen, is een
bestuurshandeling in de zin van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991, die
uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd. (Art. 1 wet 29 juli 1991 en art. 68, § 1,
Stedenbouwdecreet.)
4 december 2001
2054
32. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Motivering van de herstelmaatregel - Draagwijdte.
Wanneer de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouw de keuze voor een
bepaalde herstelmaatregel afdoende motiveert, moet hij de uitsluiting van de keuze
voor een andere herstelmaatregel niet negatief motiveren. (Art. 1 wet 29 juli 1991 en
art. 68, § 1, Stedenbouwdecreet.)
4 december 2001
2054
33. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Herstel van plaats in de vorige staat - Maatregel bevolen door de strafrechter Aard.
Ret door de rechter in toepassing van artikel 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet, op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en
schepenen te bevelen herstel in de vorige staat behoort weliswaar tot de strafvordering, maar is niettemin een maatregel van burgerlijke aard, zodat niets belet dat over
deze vordering wordt geoordeeld bij afzonderlijke beslissing nadat voordien reeds
over de schuld en de op te leggen straf werd beslist; bij hoger beroep dat enkel gericht
is tegen de beslissing over de herstelvorder.ing heeft de appelrechter derhalve niet te
oordelen over de niet-aangevochten beslissing van schuldigverklaring en bestraffing.
(Artt. 195 en 211 Sv.; 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet.)
11 december 2001
2151
34. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Uitspraah over de schuld en de straf - Afzonderlijhe beslissing over de herstelvordering - Wettigheid.
Ret door de rechter in toepassing van artikel 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet, op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en

-301schepenen te bevelen herstel in de vorige staat behoort weliswaar tot de strafVordering, maar is niettemin een maatregel van burgerlijke aard, zodat niets belet dat over
deze vordering wordt geoordeeld bij afzonderlijke beslissing nadat voordien reeds
over de schuld en de op te leggen strafwerd beslist; bij hoger beroep dat enkel gericht
is tegen de beslissing over de herstelvordering heeft de appelrechter derhalve niet te
oordelen over de niet-aangevochten beslissing van schuldigverklaring en bestraffing.
(Artt. 195 en 211 Sv.; 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet.)
11 december 2001
2151
35. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Uitspraak over de schuld en de straf - Afzonderlijke beslissing over de herstelvordering - Hoger beroep uitsluitend gericht tegen de beslissing over de herstelvordering - Devolutieve kracht - Bevoegdheid van de rechte1:
Het door de rechter in toepassing van artikel 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet, op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en
schepenen te bevelen herstel in de vorige staat behoort weliswaar tot de strafVordering, maar is niettemin een maatregel van burgerlijke aard, zodat niets belet dat over
deze vordering wordt geoordeeld bij afzonderlijke beslissing nadat voordien reeds
over de schuld en de op te leggen strafwerd beslist; bij hoger beroep dat enkel gericht
is tegen de beslissing over de herstelvordering heeft de appelrechter derhalve niet te
oordelen over de niet-aangevochten beslissing van schuldigverklaring en bestraffing.
(Artt. 195 en 211 Sv.; 68, § 1, a, Stedenbouwdecreet.)
11 december 2001
2151
36. - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde Sloping van een oude constructie - Vervanging door een nieuwbouw -Bevel om de
plaats in de vorige staat te herstellen - Vorige staat - Begrip.
Het herstellen in de vorige toestand houdt niet in dat de plaats moet worden
hersteld in een materiele toestand die identiek is aan de toestand die voor de
bouwovertreding bestond; het kan ook inhouden dat de illegale constructie volledig of
gedeeltelijk wordt afgebroken, zonder dat de constructie die voor de bouwovertreding
op die plaats bestond, wordt heropgericht, dat al het sloopmateriaal van het terrein
wordt verwijderd en dat het maaiveld wordt hersteld. (Art. 68, § 1, a, gecoiird. decreet
Vl. Parlement van 22 okt. 1986 betreffende de ruimtelijke ordening.)
18 december 2001
2220

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
37. - Ruimtelijke Ordening. Plan van aanleg - Gewestplan - Gemeentelijk
algemeen plan- Beperkingen op het eigendomsrecht- Bouwverbod- Voorwaarden.
Het bouwverbod kan behoren tot de beperkingen op het eigendomsrecht, die vervat
kunnen zijn in het gewestplan dat geheel of ten dele de zaken bevat die in een
gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen. (Art. 12 en 15 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw.)
4 januari 2001
11
38. - Ruimtelijke Ordening. Plan van aanleg- Plan van aanleg- Wijziging van
de bestemming - Recht op schadevergoeding - Herstel van de oorspronkelijke
bestemming - Eigendomsoverdracht van het goed - Gevolgen.
Krachtens artikel 37, zevende lid, van de Stedenbouwwet kan aan de verplichting
tot planschadevergoeding, waarin het eerste lid van dat artikel voorziet, worden
voldaan door een met redenen omkleed koninklijk besluit tot herziening van het
betrokken aanlegplan met het doel aan het goed opnieuw de bestemming te geven
welke het had de dag voor de inwerkingtreding van het plan. De overheid beschikt
over de aldus geboden mogelijkheid tot herstel van de oorspronkelijke bestemming,
ongeacht ofhet goed, voorwerp van de planschadevergoeding, inmiddels al ofniet van
eigenaar is veranderd. (Art. 37, lid 1, 3 en 7, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw.)
5 januari 2001
16
39. - Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg- Gewestplan. Algemeen gemeentelijk plan - Beperkingen op het eigendomsrecht - Bouwverbod - Voorwaarden.
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Ret bouwverbod kan behoren tot de beperkingen van bet eigendomsrecht, die
vervat kunnen zijn in een gewestplan dat geheel often dele de zaken bevat die in een
gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen. (Artt. 12 en 15 wet 29 maart 1962.)
10 mei 2001
841

ALLERLEI
40. - Allerlei - Werhen zonder vergunning - Kosten - Terugbetaling Vordering in rechte - Belang.
Een vordering die strekt tot terugbetaling van de kosten van zonder vergunning
uitgevoerde maar aan vergunning onderworpen werken, strekt niet tot bet behoud
van een wederrechtelijke toestand.
8 november 2001
1881
41. - Allerlei - Uitspraah van de recllter over de straf en de burgerlijhe
rechtsvordering - Uitstel van uitspraah over de herstelvordering - Cassatieberoep
- Afstand zonder berusting - Geldigheid.
Wanneer de strafrechter in stedenbouwzaken de beklaagde tot strafveroordeelt en
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering maar de uitspraak over de
herstelvordering uitstelt, is er geen eindbeslissing op de strafvordering zodat afstand
zonder berusting kan worden verleend van de voorbarige voorziening. (Art. 416 Sv.)
4 december 2001
2072

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

Eendaadse
Gescheiden berechting
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
ALLERLEI

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
1. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid- Algemeen- StrafvervolgingRedelijhe termijn - Overschrijding - Gevolg.
Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch art. 14 I.V.B.P.R., noch enig andere bepaling van die
verdragen of van een nationale wet duiden de gevolgen aan die de feitenrechter aan
een door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden; zo
staat het aan de feitenrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te
kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en met inaanmerkingneming
van de concrete gegevens van de zaak, te oordelen in welke mate en onder welke
voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die
vermindering reeel en meetbaar is. (Art. 6 E.V.R.M.; art. 14 I.V.B.P.R.)
14 februari 2001
280
2. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid- Redelijhe termijn- Overschrijding - Gevolg.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke
de zaak behandeld moet worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden
gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de rechter in hager beroep de door
de eerste rechter opgelegde straf te verminderen of belet hem deze straf te verhogen.
(Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.)
15 mei 2001
889

-- 303 3. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid - Straf en maatregel - Sociale
zekerheid - Werkrooster voor de deeltijdse werknemers - Ontstentenis aan openbam·making - Berekening van de sociale zekerheidsbijdrage - Vermoeden dat de
werknemers voltijds arbeidsprestaties hebben verricht - Wettelijk vermoeden Aard.
Het verschuldigd zijn van de sociale zekerheidsbijdragen op het loon voor een
voltijdse tewerkstelling ten gevolge van de toepassing van het wettelijk vermoeden
bepaald in artikel 171 van de Programmawet van 22 december 1989 is geen straf.
(Artt. 157, 159 en 171 Programmawet 22 dec. 1989.)
5 juni 2001
1085
4. - Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid - Strafmaatregel - Rechten van
de mens - Verdrag Rechten van de Mens - Internationaal Verdrag inza1w Burgerrechten en Politieke Rechten -- Geneeskunde - Uitoefening van de geneeskunde Dienst voor genees1wndige contmle - Beperkte hamer - Sane tie - Aard.
Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige
controle is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R. (Art.
141, § 2, Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2252

VRIJHEIDSSTRAFFEN
5. -

Vrijheidsstraffen - Gevangenisstraf van een maand -- Duw:

Uit artikel 25 Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstrafvan twaalfmaanden
360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een
gevangenisstrafvan eenjaar dat 365 dagen telt, zodat het middel, dat ervan uitgaat
dat voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, Probatiewet, de duur van de in dat
artikel bedoelde gevangenisstraf van twaalf maand gelijk is aan de duur van een
gevangenisstraf van een jaar, faalt naar recht. (Artt. 25 Sw.; 8, eerste lid, Probatiewet.)
1664
9 oktober 2001
6. - Vrijheidsstraffen - Geuangenisstraf van een jaar- Duw:
Uit artikel 25 St:rafwetboek, dat bepaalt. dat de duur van een maand gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstrafvan twaalf maanden
360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een
gevangenisstrafvan eenjaar dat 365 dagen telt, zodat het middel, dat ervan uitgaat
dat voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, Probat.iewet, de duur van de in dat
artikel bedoelde gevangenisstraf van twaalf maand gelijk is aan de duur van een
gevangenisstraf van een jaar, faalt naar recht. (Artt.. 25 Sw.; 8, eerste lid, Probat.iewet.)
9 oktober 2001
1664

GELDBOETE EN OPDECIElVIEN
7. - Geldboete en opdeciemen- Opdeciemen- Feiten die v66r 1 januari 1995
zijn gepleegd- Boete verhoogd met 1.990 opdeciemen.
Het arrest, dat de geldboete met 1.990 deciemen verhoogt die aan een beklaagde
worden opgelegd wegens een misdrijf dat gepleegd is v66r 1 januari 1995, datum van
inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993, is niet naar recht verantwoord.
(Art. 1, wet 5 maart 1952, gewijzigd bij art. 1, 2°, wet 24 dec. 1993.)
454
21 maart 2001
8. - Geldboete en opdeciemen verwijzing.

Onwettige uerhoging -

Vemietiging zonder

Het Hofvernietigt zonder verwijzing de beslissing van de strafrechter waarbij de
geldboete onwettig wordt verhoogd met 1990 deciemen in zoverre die geldboete wordt
verhoogd met meer dan 990 deciemen. (Art. 1 wet 5 maart 1952.)
19 juni 2001
1224
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ANDERE STRAFFEN
9. - Andere straffen - Beroepsverbod - Belastingadviseur - Toepassing.
Ret bij artikel455, § 1, 1 o, W.I.B. 1992 bepaalde beroepsverbod wordt uitgesproken
ten laste van de fysieke persoon die het beroep van belastingadviseur uitoefent ofwel
voor eigen rekening, ofwel als hoofd, lid of bediende van enigerlei vennootschap,
vereniging, groepering of onderneming. (Art. 445, § 1, 1°, W.I.B. 1992.)
24 april 2001
681
10. -Andere straffen- Bijzondere verbeurdverklaring- Vermogensvoordeel uit
het misdrijf- Voorwaarde - Eigendom van de veroordeelde.
De bijzondere verbeurdverklaring die luidens artikel42, so, Sw. wordt toegepast op
voordelen die rechtstreeks uit h.et misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden
die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen, wordt
- anders dan in de gevallen van art. 42, 1o, Sw.- niet afhankelijk gesteld van de
eigendom van de veroordeelde, maar kan luidens art. 4Sbis Sw. in elk geval door de
rechter worden uitgesproken, onvenninderd de rech.ten die derden krachtens hun
rechtmatig bezit op die zaken kunnen doen gelden. (Artt. 42, so, en 4Sbis Sw.)
29 mei 2001
1025
11. - Andere straffen - Bijzondere verbeurdverklaring - Vennogensvoordeel uit
het misdriJf - Kosten verbonden aan het misdrijf - Begroting der vermogensvoordelen.
Wanneer de rech.ter in toepassing van art. 42, so, Sw. de vermogensvoordelen die
uit het misdrijf zijn verkregen, begroot, dient hij geen aftrek te doen van de kosten
die verbonden zijn aan de realisatie van het misdrijf. (Art. 42, so, Sw.)
29 mei 2001
1025
12. -Andere straffen- Verbeurdverklaring- Jachtmisdrijf- StrafwetboehToepasselijkheid.
De bepalingen van het Sw. betreffende de verbeurdverklaring zijn niet van
toepassing op jachtmisdrijven. (Art. 42 Sw.)
5 september 2001
1S90

SAMENLOOP
EENDAADSE

13. - Samenloop - Eendaadse - Eenheid van opzet - Gemeenrechtelijhe en
douane- en acCijnsmisdrijven - Vermengde feiten - Strafmaat - Zwaarste straf
Wanneer gemeenterech.telijke misdrijven en douane- en accijnsmisdrijven zich
overeenkomstig art. 65 Sw. vermengen, vermag de strafrechter niet een hoofdgevangenisstraf en wegens de twee bewezen verklaarde douane- en accijnsmisdrijven
twee verschillende geldboeten met vervangende gevangenisstraf op te leggen. (Art.
65 Sw.)
9 januari 2001
S5
14. - Samenloop - Eendaadse - Collectief misdrijf- Eindveroordeling Andere feiten - Eenheid van opzet - Beoordeling door de rechter - Grenzen.
Hoewel het aan de bodemrechter beh.oort om op onaantastbare wijze in feite te
oordelen of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van
dezelfde eenheid van opzet als die op grond waarvan h.et definitieve vonnis of arrest
van veroordeling is gewezen, behoort het aan het Hofvan Cassatie om nate gaan of
de rechter uit de door hem vastgestelde feiten h.et al dan niet bestaan van die eenheid
van opzet wettig heeft kunnen afieiden; de rechter kan aldus, op grand van de
vasts telling dat meer dan twee jaar verstreken zijn tussen de tijdvakken waarbinnen
de misdrijven zijn gepleegd, wettig beslissen dat de bij hem aanhangig gemaakte
feiten en die op grand waarvan de eerdere veroordeling is uitgesproken, niet het
gevolg zijn van een zelfde misdadig opzet. (Art. 65 Sw.)
2 mei 2001
782
GESCHEIDEN BERECHTING

-

15. - Samenloop - Gescheiden berechting - Veroordeling wegens eerdere feiten
Nieuwe feiten gepleegd v66r het in kracht van gewijsde gaan van de eerdere
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-305veroordeling - Opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdrijfStraftoemeting - Verhoging van de eerder uitgesproken straf- Toepassing.
Door met verwijzing naar een eerder bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis
uitgesproken straf te oordelen dat de voorwaarden van artikel 65 Strafwetboek
aanwezig zijn en dat de eerder uitgesproken gevangenisstrafmoet verhoogd worden,
geven de rechters te kennen dat een bijkomende gevangenisstraf een juiste bestraffing voor alle feiten inhoudt; hun oordeel betreffende de strafmaat is niet anders
wanneer zij de reeds eerder uitgesproken straf verhogen dan wanneer zij er een
bijkomende straf aan toevoegen. (Art. 65 Sw.)
9 oktober 2001
1669

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
16. - Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden- Verzachtende omstandigheden - Vaststelling door de rechter - Misdaad - Uitwerking.
De rechter die verzachtende omstandigheden ten voordele van de dader van een
misdaad aanneemt, moet de straf die de wet op die misdaad stelt, verminderen of
wijzigen. (Art. 79 en 80 Sw.)
14 maart 2001
408
17. - Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden- Verzachtende omstandigheden - Misdaden - Hof van assisen - Dubbelzinnige redenen.
Het arrest is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het geen duidelijkheid verschaft over de vraag of het hof van assisen heeft willen beslissen dat het
bestaan van verzachtende omstandigheden ten voordele van de dader van een
misdaad geen invloed kan hebben op de straf die de wet op die misdaad stelt, dan wel
of het in feite heeft geoordeeld dat de in het arrest in aanmerking genomen
omstandigheden geen verzachtende omstandigheden zijn, aangezien die dubbelzinnigheid het toezicht van het Hofvan Cassatie onmogelijk maakt. (Art. 149 Gw.; artt.
79 en 80 Sw.)
14 maart 2001
408

ALLERLEI
18. - Allerlei - Procesgang Gevolgen - Strafvermindering.

Overschrijding van de redelijke termijn -

De duur van de overschrijding van de redelijke termijn van de procesgang in
strafzaken bepaalt niet noodzakelijk de hoegrootheid van de door de rechter
toegekende strafvermindering. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
13 november 2001
1914
19. - Allerlei - Ziekte- en invaliditeitsverzekering- Onnodig dure of overbodige
onderzoeken en behandelingen- Controlecommissies- Door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste genomen prestaties - Terugvordering - Aard - Gevolgen.
De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst ingestelde
controlecommissies, waarbij zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten laste werden genomen, geheel
of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of overbodige
onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen straf maar een wijze van
herstel van schade die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit ; in geval
van een slechts gedeeltelijke terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het
recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen het totaalbedrag van de
overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies
toekent, het oorzakelijk verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en
de schade die de verzekeringsinstelling, zonder die fout, niet zou hebben geleden.
(Art. 90bis Z.I.V.-wet [thans art. 157, bij K.B. 14 juli 1994 gecoiird. W.]; art. 1382 en
1383 B.W.)
5 december 2001
2082
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STRAFVORDERING
1. - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf
- Hof van beroep - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Verwijzing.
Het hof van beroep kan een aan een magistraat van een hof van beroep ten laste
gelegd misdrijf alleen berechten, als het van dat misdrijfheeft kennisgenomen t.g.v.
een door het Hof van Cassatie gewezen arrest tot verwijzing. (Artt. 4 79, 481 en 482
Sv.)
17 januari 2001
90
2. - Misdrijf gepleegd in het buitenland- In Belgie gepleegde feiten- Bevoegdheid van de Belgische strafrechter - Voorwaarde.
De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een misdrijf
waarvan een van de constitutieve bestanddelen in Belgie is gelokaliseerd; hun
bevoegdheid wordt uitgebreid wanneer de in Belgie en de in het buitenland gepleegde
feiten een ondeelbaar geheel vormen. (Art. 3 Sw.)
24 januari 2001
167
3. - Verval - Voorstel tot betaling van een geldsom - Dagvaarding v66r het
verstrijken van de voor de betaling gestelde termijn - Gevolg.
Hoewel het door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 216bis Wetboek
van Strafvordering gedane voorstel de onmogelijkheid impliceert om de vervolging,
ingezet door een voorbarige dagvaarding, voort te zetten v66r het verloop van de
termijn die gelaten wordt om de voorgestelde geldsom te betalen, bei:nvloedt
dergelijke voorbarige dagvaarding het verval van de strafvordering niet wanneer de
betaling tijdig gebeurt. (Art. 216bis Sv.)
30 januari 2001
190
4. - Verval- Voorstel tot betaling van een geldsom- Vereiste van tijdige betaling
- Betaling door middel van giraal geld - Tijdstip van betaling.
Het verval van de strafvordering krachtens artikel 216bis Wetboek van Strafvordering vereist dat de betaling tijdig, dit is precies binnen de vastgestelde termijn,
gebeurt; deze betaling geschiedt slechts door de overhandiging van de verschuldigde
geldsom of door het crediteren van de bank- of postrekening bij betaling door middel
van giraal geld. (Art. 216bis Sv.)
190
30 januari 2001
5. - Verval van de strafvordering - Overlijden van de veroordeelde vooraleer het
veroordelend vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan - Gevolg.
Het overlijden van de beklaagde dat zich heeft voorgedaan vooraleer het veroordelend arrest in kracht van gewijsde is gegaan, brengt het verval van de strafvordering mee. (Art. 20 V.T.Sv.)
31 januari 2001
194
6. - Niet aangegeven fiscale misdrijven - Vervolgingen - Voorwaarden.
De procureur des Konings die v66r 1 maart 1993 vervolgingen wou instellen
wegens misdrijven inzake directe belastingen die hem niet ter kennis waren gebracht
door een klacht of een aangifte van de daartoe behoorlijk gemachtigde ambtenaren
van de belastingbesturen van de minister van Financien, kon dit alleen doen als hij
voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke directeur van de directe
belastingen had ingewonnen; die voorwaarde belette de procureur des Konings niet
om, in het stadium van het vooronderzoek, bij dat bestuur gegevens op te vragen die
in die belastingdossiers opgenomen waren. (Artt. 244 en 350, §§ 2 en 3, W.I.B. 1964;
art. 461, W.I.B. 1992, zoals het v66r 1 maart 1993 van toepassing was.)
14 februari 2001
280
7. - Openbaar ministerie- Hoger beroep- Voorwaarden.
Het O.M. kan hoger beroep instellen tegen elke beslissing die de strafvordering
schade kan berokkenen of de berechting ervan in het gedrang kan brengen, ongeacht
het voorwerp van zijn vorderingen.
23 mei 2001
996
8. - Vervolgingen -In Belgie -In het buitenland - Geldigheid.
Onverminderd de eventuele toepassing van art. 13 V.T.Sv. of van afwijkende
internationale verdragsrechtelijke bepalingen, verbiedt niets de vervolging in Belgie
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voor een feit waarvoor de beklaagde reeds in een vreemd land is vervolgd, zodat de
strafrechter niet verplicht is zijn uitspraak op te schorten tot na een uitspraak in het
vreemde land. (Art. 13 V.T.Sv.; art. 54 Overeenkomst 19 juni 1990 Akkoord van
Schengen.)
19 juni 2001
1225
9. - Militaire strafvordering - Rechterlijhe commissie - Onderzoeh - Gevolg.
Het onderzoek door een rechterlijke commissie zoals bepaald door het Wetboek van
Militaire Strafvordering stelt de strafvordering niet in werking, zelfs niet wanneer
deze commissie onderzoekshandelingen heeft verricht die in het gewone strafrecht
tot de bevoegdheid van de onderzoeksrechter behoren. (Artt. 35 tot 43 Wetboek van
Militaire Strafvordering.)
19 juni 2001
1227
10. - Rijhswacht- Onderzoeh - Overdracht door hrijgsauditeur aan procureur
des Konings - Gevolg - Regeling van de rechtspleging.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat ingevolge de wet van 24 juli 1992 de
raadkamer de procedure dient te regelen van de onderzoeken die betrekking hebben
op rijkswachters en die door de krijgsauditeur zijn overgedragen aan de procureur
des Konings. (Art. 28 wet 24 juli 1992 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de rechtstoestanden van het personeel van het actief kader van de
rijkswacht.)
19 juni 2001
1227
11. - Gerechtelijhe politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Proactieve recherche - Zogenaamd reactieue recherche - Verschil.
De proactieve recherche verschilt van de zogenaamd reactieve recherche, inzoverre
zij betrekking heeft op nog niet gepleegde misdrijven of op reeds gepleegde maar nog
ongekende misdrijven, terwijl de zogenaamd reactieve recherche erin bestaat reeds
gepleegde misdrijven op te sporen, de daders van de reeds gepleegde misdrijven te
identificeren en zowel de bewijzen op te sporen als de gegevens te verzamelen die
voor de uitoefening van de strafvordering dienstig zijn. (Art. 28bis Sv.)
21 augustus 2001
1368
12. - Gerechtelijhe politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Procureur des Konings - Voorafgaand en onmiddellijh bericht - Draagwijdte.
Geen enkele wetsbepaling verhindert dat de officieren en agenten van de gerechtelijke politie, die kennis krijgen van een tot hun opsporingsbevoegdheid behorende
misdaad of wanbedrijf, hun opsporingen aanvatten en doorvoeren zonder de procureur des Konings hiervan voorafgaandelijk en onmiddellijk bericht te geven; de in
art. 28ter Sv. bedoelde verplichting om de procureur des Konings op de hoogte te
brengen is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. (Artt. 8,
28bis, § 1, en 28ter Sv.)
21 augustus 2001
1368
13. - Verval van de strafvordering - Stedenbouw - Vergelijh - Overleg met
College van Burgemeester en Schepenen en gemachtigd ambtenaar - Wilsovereenstemming - Voorwaarde.
Het door artikel 68, § 3, Stedenbouwdecreet bepaalde overleg impliceert, als
voorwaarde tot het treffen van een vergelijk waardoor de strafvordering wegens
bouwovertreding vervalt, de wilsovereenstemming van het College van Burgemeester en Schepenen en van de gemachtigde ambtenaar; bij ontstentenis van deze
wilsovereenstemming bestaat geen vergelijk en kan de strafvordering niet vervallen,
ongeacht, in voorkomend geval, de instemming van de beklaagde met de gedane
voorstellen en de eventuele betaling van de voorgestelde transactiesom. (.Art. 68, § 3,
Gecoord. Decreet Vl. Parlement.)
4 september 2001
1377
14. - Verval van de strafvordering - Stedenbouw - Vergelijh - Overleg met
College van Burgemeester en Schepenen en gemachtigd ambtenaar - Ontstentenis
van wilsovereenstemming- Instemming van de behlaagde- Betaling door behlaagde
- Gevolg.
Het door artikel 68, § 3, Stedenbouwdecreet bepaalde overleg impliceert, als
voorwaarde tot het treffen van een vergelijk waardoor de strafvordering wegens
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wilsovereenstemming bestaat geen vergelijk en kan de strafvordering niet vervallen,
ongeacht, in voorkomend geval, de instemming van de beklaagde met de gedane
voorstellen en de eventuele betaling van de voorgestelde transactiesom. (Art. 68, § 3,
Gecoord. Decreet Vl. Parlement.)
4 september 2001
1377
15. - Openbaar ministerie - Hoger beroep - Rechtspleging in hager beroep Vordering - Inhoud.
Wanneer de appelrechter kennisneemt van de strafvordering, is het horen van het
O.M. in zijn vorderingen een vormvereiste dat, op straffe van nietigheid, vastgesteld
moet worden in de beslissing of in het proces-verbaal van de terechtzitting; geen
enkele wettelijke bepaling verplicht het O.M. om in hager beroep een samenvatting
van de zaak te geven. (Artt. 210 en 234 Sv.)
19 september 2001
1477
16. - Afzonderlijke strafrechtelijke kwalificaties - Afzonderlijke misdrijven Begrip.
De heterogeniteit van de bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalificaties
bewijst op zich het bestaan van twee afzonderlijke misdrijven niet.
3 oktober 2001
1628
17. - Douane en accijnzen- Strafvervolgingen- Gelijktijdige uitoefening door
de administratie van Financien en het openbaar ministerie - Rechten van de mensVerdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artihel 6.1 -Recht van de behlaagde op
een eerlijk proces - Wapengelijkheid - Begrip.
Wanneer de beklaagde, die inzake douane en accijnzen vervolgd wordt, voor het
vonnisgerecht vrij de gegevens heeft kunnen tegenspreken die door de administratie
van financien en door het openbaar ministerie tegen hem zijn aangevoerd in het
kader van een gezamenlijke en gelijktijdige uitgeoefende strafvordering, kan hij niet
beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak in
de zin van het Verdrag of dat het beginsel van de gelijkheid der wapens is miskend.
(Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 267 tot 285 K.B. 18 juli 1977.)
1700
17 oktober 2001
18. - Gerechtelijke politie - Opsporing van misdaden en wanbedrijven - Ontdekhing van nieuwe misdrijven - Verplichting tot het opstellen van proces-verbaal en
toezending ervan aan de procureur des Konings - Wettelijhe grondslag.
De officier van gerechtelijke politie die nieuwe misdrijven ontdekt stelt hiervan
proces-verbaal op en doet dit toekomen aan de bevoegde procureur des Konings in
toepassing van de artikelen 8, 53 en 54 Wetboek van Strafvordering en 15 Wet op het
Politieambt en niet in toepassing van artikel 29 Wetboek van Strafvordering. (Artt.
8, 29, 53 en 54 Sv.; 15 Wet op het Politieambt.)
20 november 2001
1968
19. - Verval - Overlijden van de beklaagde - Regeling van rechtsgebied Verzoeh - Ontvanhelijkheid.
Een verzoek tot regeling van de rechtspleging is doelloos t.a.v. een beklaagde die
overleden is v66r de indiening ervan, aangezien de strafvordering wat hem betreft
vervallen is. (Art. 20 V.T.Sv.)
19 december 2001
2230
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GERECHTSZAKEN (WET VAN 15 JUNI 1935)
IN EERSTE AANLEG

Burgerlijke zaken
1. - Gerechtszaken (wet van 15 juni 1935)- In eerste aanleg- Burgerlijke zaken
- Partijen - Zetel - Rechtspleging in het Frans - Adressen in het Nederlands Cassatiemiddel - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Nietvermelding.
Niet ontvankelijk is het middel dat in een rechtspleging in het Frans het bestreden
vonnis verwijt dat het de wettelijke Franse benaming miskent van steden in het
Nederlands taalgebied waar een van de eiseressen en een van de verweersters hun
zetel hebben, en de wettelijke bepalingen niet aangeeft krachtens welke de betrokken
steden de wettelijke Franse naam hebben die het vermeldt in de vertaling die het
daarvan geeft in die taal. (Art. 1080 Ger.W.)
26 februari 2001
366
2. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste aanleg- Burgerlijke zakenGerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel is gevestigd
- Aanvraag van de verweerder tot verandering van de taal van de rechtspleging Ontvankelijkheid.
Voor een gerecht van eerste aanleg waarvan de zetel in het arrondissement Brussel
is gevestigd, kan iedere verweerder vragen dat de rechtspleging wordt voortgezet in
de andere taal dan voor het opmaken van de akte tot inleiding van het geding werd
gebruikt. De ontvankelijkheid van een dergelijk verzoek tot taalwijziging is niet
afhankelijk van de woonplaats van de verzoeker. (Art. 4, § 1, tweede en derde lid, wet
15 juni 1935.)
6 december 2001
2101
IN HOGER BEROEP
Burgerlijke zaken
3. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hager beroep- Burgerlijke zakenFaillissement - Aangifte schuldvordering - Nietigheid wegens taalredenen Vonnis op tegenspraak - Voor het eerst in hager beroep opgeworpen nietigheid Gevolg.
Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen de beslissing van de appelrechters, die de voor het eerst in hoger beroep opgeworpen nietigheid van de
ingediende schuldvordering om taalredenen verwerpt, wanneer de eventuele nietigheid van die aangifte van schuldvordering gedekt is door een niet zuiver voorbereidend vonnis dat ten aanzien van de eiser op tegenspraak werd gewezen. (Art. 40
Taalwet Gerechtszaken.)
30 maart 2001
555
Strafzaken
4. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hager beroep - Strafzaken Samenstelling van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel- Rechtspleging in het Frans- Stukken in het Nederlands- Kennis van het
Nederlands door de magistraten van het hof van beroep - Vaststelling.
Wanneer eiser, tot staving van een middel tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel, dat in het Frans is
gewezen, aanvoert dat het strafdossier haast uitsluitend in het Nederlands is gesteld
en dat magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling het N ederlands niet
machtig zijn, terwijl die bewering geen steun vindt in de bestreden beslissing noch in
enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, stelt het Hof vast dat het
middel feitelijke grondslag mist.
20 juni 2001
1240

-- 310
5. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In hager beroep - Strafzaken Onderzoek- Wijziging van de taal van de rechtpleging -- Samenstelling van het hof
van Beroep te Brussel.
In geval van wijziging van de taal van de rechtspleging tijdens het vooronderzoek,
blijkt noeh uit art. 45, § 5, vierde lid, noch uit art. 43bis, § 3, Taalwet Gerechtszaken,
dat aileen raadsheren in het Hofvan Beroep te Brussel, die blijk hebben gegeven van
volcloende kennis van het Neclerlands en van het Frans, in hager beroep van de zaak
mogen kennisnemen. (Artt. 43, § 5, vim·de lid, en 43bis, § 3, Taalwet Gerechtszaken.)
31 juli 2001
1347
6. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hager beroep- Strafzaken- Bewijs
van de kennis van beide talen - Geen bewUs - Gevolg.
Uit de enige omstandigheid dat een raadsheer in het hof van beroep niet heeft
bewezen een andere taal te kennen dan die van zijn diploma, kan niet worden
afgeleid dat hij die taal niet in feite zou kennen. (Art. 43, § 5, vierd lid, en 43bis, § 3,
Taalwet Gerechtszaken.)
31 juli 2001
1347
IN CASSATIE

Strafzaken
7. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In cassatie- Strafzaken- Verklaring
van voorziening aan de gemachtigde van de directeur van de gevangenis -Akte van
voorziening opgesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing Gevolg.
De akte van voorziening is nietig en de voorziening is niet ontvankelijk wanneer de
gemachtigcle van de directeur van de gevangenis de akte heeft opgestelcl in een
andere taal clan de taal van het bestreclen arrest, ongeacht de taal waarin de
gedetineercle de verklaring van de voorziening aan hem heeft gedaan. (Art. 1 wet 25
juli 1893; artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
13 maart 2001
407
8. - Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -- In cassatie - Strafzaken - Memorie
niet in de taal van de rechtspleging - Gevolg.
Het Hof slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken die niet is opgesteld in de taal van de rechtspleging. (Artt. 27 en 40
Taalwet Gerechtszaken.)
23 oktober 2001
1754

TELEGRAAF EN TELEFOON
1. - Recht op eerbiediging van prive-leven - Telefoongespreh - Deelnemer aan
telefoongesprek - Bescherming.
Hij die een telefoongesprek voert, kan het recht op eerbiediging van zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling niet inroepen t.a.v. de
cleelnemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze cleelnemer deelachtig maakt aan het
voorwerp van clat recht. (Art. 8, lid 1, E.V.R.M., en 17, lid 1, I.V.B.P.R.)
9 januari 2001
26
2. - Strafzahen - Bewijs - Telefoontap - Beschihbaarheid geluidsbanden Proces-verbaal met transcriptie van de opgenomen gesprekhen - Bewijswaarde.
De beschikbaarheid van de geluidsbanden waarop telefoongesprekken door middel
van telefoontaps werden opgenomen heeft enkel betrekking op de overeenstemming
van de inhoud van de opgenomen gesprekken met de transcriptie ervan in het
proces-verbaal en clus met de bewijswaarde, maar heeft geen uitstaans met de
regelmatigheid van het opnemen van de telefoongesprekken en dus van de bewijsverkrijging;
het feit dat de geluidsbanden waarop de telefoongesprekken in het buitenland
werden opgenomen niet meer beschikbaar zijn, maakt de regelmatigheid van de
bewijsverkrijging niet onmogelijk claar dit onderzoek gebeurt aan de hand van de
door de buitenlandse overheicl overgemaakte procedurestukken die erop betrekking
hebben.
29 mei 2001
1027
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TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN
1. - Opheffing van het beslag- Verzet tegen de teruggave - Gevolg.
Wanneer de opheffing van het beslag van een zaak bevolen wordt, wordt de
teruggave van die zaak geschorst totdat een uitvoerbare beschikking is verleend over
de rechtsvordering die voor de bevoegde rechter is gebracht door een persoon die op
de oorspronkelijk in bes1ag genomen zaak recht beweert te hebben. (Artt. 1 tot 5 K.B.
nr. 260 van 24 maart 1936.)
1161
13 juni 2001
2. - Opheffing van het be slag - Verzet tegen de teruggave - Rechtsgeschillen Bevoegdheid.
Wanneer de opheffing van het beslag van een zaak bevolen wordt, is de procureurgeneraal bij het hof van beroep niet bevoegd om de rechtsgeschillen te berechten
waartoe de zaak aanleiding heeft gegeven; die geschillen moeten worden berecht door
hetzij het rechtscollege dat van de straf\rervolgingen kennisneemt, hetzij door de
rechter in burgerlijke, handels- of sociale zaken. (Artt. 1 tot 5 K.B. nr. 260 van 24
maart 1936.)
1161
13 juni 2001
3. - Opheffing van het beslag- Verzet tegen de teruggave - Opschorting van de
teruggave - Draagwijdte.
Het K.B. nr. 260, 24 maart 1936, regelt, naast de bewaring op de griffie van de in
beslag genomen en aldaar neergelegde zaken, alleen de rechtspleging tot teruggave
van een zaak na de opheffing van het beslag, en geenszins de handhaving ervan.
(Artt. 1 tot 5 K.B. nr. 260 van 24 maart 1936.)
13 juni 2001
1161

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
1. - Verjaring - Begrip.
De vijfjarige verjaring staat niet in de weg aan de invordering van ten onrechte
betaalde bedragen. (Artt. 1235, 1376, 1377, 2262 en 2277 B.W.)
21 mei 2001
969
2. - Werkloosheid - Recht op uitkering - Werkloosheidsuitheringen - Rijhsdienst voor Arbeidsvoorziening - Recht - Verjaring - Termijn - Aanvang Maatstaf
Bij de vaststelling van de aanvang van de verjaringstermijn van het recht om de
terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te beve1en
wordt geen rekening gehouden met de toekenning van het voordeel of de vermeerdering ervan waardoor de betaling van de werk1oosheidsuitkeringen onverschuldigd
wordt maar met de betalingvan dat voordeel of de vermeerdering ervan. (Art. 7, § 13,
derde lid, Besluitwet 28 dec. 1944.)
1220
18 juni 2001

TUSSENKOMST
1. - Burgerlijhe zaken - Tussenhomst in hager beroep - Voorwaarden.
In burgerlijke zaken kan de gedwongen tussenkomst van een partij die voor de
eerste maal in hager beroep plaatsvindt, niet strekken tot het verkrijgen van haar
veroordeling. (Art. 812 Ger.W.)
11 januari 2001
60
2. - Strafzaken - WA.M. -verzehering- Verzekeraar- Gedwongen tussenhomst
- Strafgerecht - Voorwaarden.
De tegen de verzekeraar gerichte rechtstreekse dagvaarding tot afhande1ing van
de burgerlijke vordering, waarin de rechtsopvo1gers van de overleden verzekerden
niet zijn betrokken, kan niet van ambtswege niet ontvankelijk worden verklaa:r;d als
de verzekeraar, in wiens belang artikel 14, § 2, W.A.M.-wet bestaat, geen bezwaar
daartegen aanvoert en ten grande concludeert. (Art. 812 Ger.W.; art. 14, § 2, wet 21
nov. 1989.)
12 juni 2001
1141

-3123. - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris Vrijwillige tussenlwmst - Rechtsvordering - Belang.
De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser, een notaris
die de verkoopvoorwaarden heeft opgemakt in het raam van een veiling op een
uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft om in de zaak tussen te
komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is
ingesteld, dat diens aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn
mening over het geschil heeft geuit in het proces-verbaal waarin die tegenspraak
wordt vastgesteld. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
9 november 2001
1898
4. - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de
kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer van notarissen - Vrijwillige
tussenkomst - Rechtsvordering - Belang.
Art. 2., 9°, van het besluit van 2 niv6se van hetjaar XII, dat herzien is bij K.B. van
18 maart 1987 betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van
notarissen, luidens hetwelk de kamer van notarissen tot taak heeft de gezamenlijke
notarissen van het arrondissement te vertegenwoordigen met betrekking tot hun
gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het vereiste belang
om tussen te komen in een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een
beding in verkoopvoorwaarden waarvan zij de invoeging in de alden wil veralgemenen. (Art. 17 en 18 Ger.W.)
9 november 2001
1898
5. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van
het arrest - Ontvankelijkheid.
De vordering van eiser in cassatie tot bindendverklaring van het arrest is
ontvankelijk wanneer hij er belang bij heeft de te wijzen beslissing verbindend te
horen verklaren voor verweerder, op die eis. (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
1940
16 november 2001
6. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van
het arrest - Voorwerp.
De vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing heeft
alleen tot doel te beletten dat verweerder op die eis, eventueel in een ander geding
met eiser, kan aanvoeren dat die beslissing tegen hem niet kan worden tegengeworpen. (Artt. 15 en 812 Ger.W.)
16 november 2001
1940
7. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding - Vordering tot bindendverklaring van
het arrest - Aard.
De vordering tot bindendverklaring van een te wijzen gerechtelijke beslissing is
louter conservatoir; bij de beoordeling van die vordering staat het niet aan het Hof
betwistingen te beslechten waarover partijen eventueel in een tussen hen afzonderlijk gevoerd geding debat zouden kunnen voeren, ook al zou uit de oplossing van die
betwisting blijken dat eiser geen belang heeft bij de bindendverklaring van de
beslissing. (Art. 812 Ger.W.)
16 november 2001
1940
8. - Burgerlijke zaken - Cassatiegeding- Vordering tot bindendverklaring van
het arrest - Middel van niet-ontvankelijkheid - Verweerders op deze vordering
opgeroepen tot bindendverklaring voor de feitenrechter - Verwijzing naar de bijzondere rol van de vordering tot bindendverklaring - Arrest gewezen buiten de tot
bindendverklaring opgeroepen partijen om - Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is de vordering van eisers in cassatie tot bindendverklaring van het
arrest wanneer eisers er belang bij hebben dat de verweerders op deze eis zich niet
meer op het bestaan zouden kunnen beroepen van het bestreden arrest indien dit
voor het Hof zou vernietigd worden; dit geldt ook wanneer de verweerders ·op deze eis
reeds voor de feitenrechter tot bindendverklaring werden opgeroepen, maar die
vordering tot bindendverklaring door de feitenrechter werd afgesplitst en naar de
bijzondere rol verwezen en het bestreden arrest gewezen is tussen de andere partijen
en buiten de tot bindendverklaring opgeroepen partijen om. (Artt. 15 en 16 Ger.W.)
10 december 2001
2138

-3139. - Burgerlijke zaken - Vrijwillige tussenkomst - Niet ontvankelijk - Vordering tot ontkentenis tegen de vrijwillig tussengekomen partij - Ontvankelijkheid.
Wanneer een vrijwillige tussenkomst niet ontvankelijk is wegens gebrek aan
belang, impliceert zulks niet dat de vordering tot ontkentenis die bij conclusie tegen
de vrijwillig tussengekomen partij is ingesteld, niet ontvankelijk is.
14 december 2001
2189

u
UITLEVERING
1. - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Onderzoeksgerechten - Beslissing - Te vermelden wetsbepalingen.
De gerechten die de tenuitvoerlegging moeten bevelen van het door een bevoegde
buitenlandse overheid uitgevaardigde bevel tot aanhouding, zijn niet verplicht om in
hun beslissing opgave te doen van de wets- en de verdragsbepalingen die de
voorwaarden voor de uitlevering bepalen. (Art. 3, tweede lid, Uitleveringswet.)
18 april 2001
649
2. - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Raadkamer
- Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Dossier ter beschikking
gesteld - Recht van verdediging - Draagwijdte.
De terbeschikkingstelling van het dossier van de vreemdeling en van zijn raadsman op de griffie van het hof van beroep is een vormvereiste dat ertoe strekt de
eerbiediging van het recht van verdediging te waarborgen; het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de tenuitvoerlegging beveelt van een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering uitgevaardigd bevel tot aanhouding,
miskent het recht van verdediging niet, nu de vreemdeling en zijn raadsman, die
minder dan tien dagen voor hun verschijning op de hoogte zijn gebracht van de
datum waarop de zaak is vastgesteld, geen conclusie hebben neergelegd waarin zij
aanvoerden dat het dossier hen niet ter beschikking zou zijn gesteld en niet blijkt dat
zij de verdaging hebben gevraagd om een betere uitoefening van hun recht van
verdediging te waarborgen. (Art. 223 Sv.)
18 april 2001
649
3. - Vreemdeling - Voorlopige aanhouding - Buitenlands aanhoudingsbevel verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- verwerping- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Wanneer het Hof van Cassatie het cassatieberoep verwerpt dat een voorlopig
aangehouden vreemdeling, wiens uitlevering is gevorderd, heeft ingesteld tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn hager beroep verwerpt
tegen de beschikking van de raadkamer, die het tegen hem uitgevaardigde internationale aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, wordt die vreemdeling ter beschikking gesteld van de uitvoerende macht, die, na advies van de kamervan inbeschuldigingstelling,
als enige kan beslissen ofhij aldan niet moet worden uitgeleverd aan het gerecht van
het land dat zijn uitlevering vordert; het cassatieberoep van die vreemdeling tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling verwerpt, is bijgevolg niet ontvankelijk bij gemis aan bestaansreden. (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.)
2 mei 2001
791
4. - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel - Artikel 6 E.VR.M. - Artikel 14
I.VB.PR.
De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. hebben geen betrekking op het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de
uitvoerbaarverklaringvan een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel. (Art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R. en art. 3 Uitleveringswet.)
8 mei 2001
827

-3145. - Ahte waarbij de uitlevering wordt gevraagd - Omschrijving van de feiten.
De omschrijving van de feiten zoals bepaald door art. 3 Uitleveringswet moet niet
noodzakelijk vermeld zijn in de akte waarbij de uitlevering wordt gevraagd, maar
kan ook blijken uit de stukken die aan die akte zijn gehecht. (Art.3, tweede lid,
Uitleveringswet.)
8 mei 2001
827
6. - Onderzoehsgerechten - Uitvoerbaarverhlaring van een door de buitenlandse
overheid verleend aanhoudingsbevel - Voorwaarden.
Om een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren dient het onderzoeksgerecht na te gaan
ofhet feit zelfwaarvoor dat aanhoudingsbevel is verleend en niet de omschrijving die
de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft een misdrijf is volgens de Belgische
wetten en of het in het uitleveringsverdrag is omschreven; aldus vermag het
onderzoeksgerecht het exequatur te verlenen voor een feit dat volgens de wet van de
buitenlandse overheid een verzwarende omstandigheid vormt, maar in Belgie een
zelfstandig misdrijf is. (Art. 1 en 3 Uitleveringswet.)
8 mei 2001
827
7. - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverhlaring - Beslissing
van de madhamer - Hoger beroep - Verzoeh tot voorlopige invrijheidstelling Kamer van Inbeschuldigingsstelling - Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grand van een hem
regelmatig betekend buitenlands bevel tot aanhouding is aangehouden, zolang zij
niet over het hager beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring heeft beslist.
(Artt. 3, tweede lid, en 5, vierde lid, Uitleveringswet.)
3 juli 2001
1330
8. - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - UitvoerbaarverhlaringBeschihhing van de raadlwmer - Hoger beroep - Tennijn.
Inzake utlevering bedraagt de termijn voor de vreemdeling om hager beroep in te
stellen tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij het door de buitenlandse
overheid met het oog op uitlevering verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te rekenen vanaf de dag waarop de beschikking is
betekend. (Art. 135 Sv. en art. 3 Uitleveringswet.)
17 juli 2001
1333
9. - Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een buitenlandse overheid- Uitvoerbaar·
verhlaring - Gevolg -- Voorlopige invrijheidstelling.
Zodra het door de buitenlandse rechterlijke overheid uitgevaardigde aanhoudingsbevel uitvoerbaar is verklaard met toepassing van art. 3 Uitleveringswet, bevindt de
betrokken vreemdeling zich ter beschikking van de uitvoerende macht onder een
nieuwe titel van vrijheidsberoving, die een einde maakt aan het bevel tot voorlopige
aanhouding dat met toepassing van art. 5 Uitleveringswet is uitgevaardigd met het
oog op zijn uitlevering; het staat bijgevolg niet meer aan de rechterlijke macht om die
vreemdeling voorlopig in vrijheid te stellen. (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.)
14 augustus 2001
1365
10. - Ambtelijhe opdracht uitgaande van een buitenlandse overheid - Huiszoehing - Inbeslagneming - Toestemming van de aangezochte Staat - Beoordeling
door het onderzoehsgerecht.
Het staat niet aan het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de
overdracht van stukken die in beslag genomen werden tijdens een t.g.v. een
ambtelijke opdracht in aanwezigheid van autoriteiten van de verzoekende staat
verrichte huiszoeking, de door de aangezochte staat verleende toestemming aan de
autoriteiten van de verzoekende staat om aanwezig te zijn bij de uitvoering van de
ambtelijke opdracht te beoordelen. (Art. 4 Verdrag 20 april 1959; artt. 1, § 2, en 11
Uitleveringswet.)
14 november 2001
1928
11. - Huiszoehing - Inbeslagneming - Overdracht van in beslag genomen
voorwerpen - Aanwijzingen van schuld die aangevoerd worden door de buitenlandse
overheid - Beoordeling door het onderzoehsgerecht.

-315Het staat niet aan het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de
overdracht van stukken die in beslag genomen werden tijdens een t.g.v. een
ambtelijke opdracht verrichte huiszoeking, het bestaan te onderzoeken van de
aanwijzingen van schuld die door de buitenlandse overheid aangevoerd worden tot
staving van haar vordering waarbij zij die huiszoeking wil doen bevelen en de
stukken in Belgie in beslag willaten nemen. (Artt. 3.1 en 5 Verdrag 20 april 1959;
artt. 1, § 2, en 11 Uitleveringswet.)
14 november 2001
1928
12. - Ambtelijke opdracht uitgaande van een buitenlandse overheid - Huiszoeking ofinbeslagneming van stukken ofvoorwerpen- Tenuitvoerlegging- Voorwaarden.
De tenuitvoerlegging, in Belgie, van de door de verzoekende staat gevorderde
huiszoekingen en inbeslagnemingen, moet voldoen aan de voorwaarden van art. 11,
Uitleveringswet. (Artt. 3.1 en 5 Verdrag 20 april1959; art. 11 Uitleveringswet.)
14 november 2001
1928
13. - Ambtelijke opdracht uitgaande van een buitenlandse overheid- Onderzoek
van de wettelijkheid - Onderzoeksgerecht.
Het staat niet aan het onderzoeksgerecht om, in het kader van de wettigheidscontrole dat het m.n. krachtens art. 11, Uitleveringswet moet verrichten, na te gaan
of de buitenlandse strafwet een internationale rechtsregel schendt die rechtstreeks
van toepassing is in de interne rechtsorde van de verzoekende staat. (Art. 11
Uitleveringswet.)
14 november 2001
1928

UITVOERBAARVERKLARING
1. - Buitenlands bevel tot aanhouding- Onderzoeksgerechten- Beslissing- Te
vermelden wetsbepalingen.
De gerechten die de tenuitvoerlegging moeten bevelen van het door een bevoegde
buitenlandse overheid uitgevaardigde bevel tot aanhouding, zijn niet verplicht om in
hun beslissing opgave te doen van de wets- en de verdragsbepalingen die de
voorwaarden voor de uitlevering bepalen. (Art. 3, tweede lid, Uitleveringswet.)
18 april 2001
649
2. - Onderzoeksgerechten - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door
een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel- Artikel 6 E. VR.M. - Artikel
14 I.VB.PR.
De artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. hebben geen betrekking op het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de
uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel. (Art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R. en art. 3 Uitleveringswet.)
8 mei 2001
827
3. - Onderzoeksgerechten - Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring van een door
een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel - Voorwaarden.
Om een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren client het onderzoeksgerecht na te gaan
ofhet feit zelfwaarvoor dat aanhoudingsbevel is verleend en niet de omschrijving die
de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft een misdrijf is volgens de Belgische
wetten en of het in het uitleveringsverdrag is omschreven; aldus vermag het
onderzoeksgerecht het exequatur te verlenen voor een feit dat volgens de wet van de
buitenlandse overheid een verzwarende omstandigheid vormt, maar in Belgie een
zelfstandig misdrijf is. (Art.1 en 3 Uitleveringswet.)
8 mei 2001
827
4. - Buitenlands bevel tot aanhouding - Beslissing van de Raadkamer- Hoger
beroep- Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Kamer van Inbeschuldigingstelling
- Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling is bevoegd om te oordelen over een verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling van een vreemdeling, die op grond van een hem
regelmatig betekend buitenlands bevel tot aanhouding is aangehouden, zolang zij

-316niet over het hoger beroep tegen de beslissing tot uitvoerbaarverklaring heeft beslist.
(Artt. 3, tweede lid, en 5, vierde lid, Uitleveringswet.)
3 juli 2001
1330

5. - Beschikking tot uitvoerbcwrverklwing-AlTest van de kamer van inbeschuldigingstelling
-Aard.
De beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een door het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel en het op het hoger beroep
tegen die beschikking gewezen arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn
geen vonnissen of arresten op de strafvordering in de zin van art. 407, tweede lid, Sv.
(Art. 407, tweede lid, Sv.)
7 augustus 2001
1357
6. - Bevel tot aanhouding - Internationaal Straftribunaal voor Ruanda Raadkamer - Uitvoerbare beslissing - Voorwaarde.
Uit het onderling verband tussen de verschillende leden van art. 12, § 1, wet 22
maart 1966 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal
voor voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, volgt dat
elke beslissing die het door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitgevaardigd
aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard, uitvoerbaar is. (Art. 12, § 1, wet 22 maart
1996.)
1357
7 augustus 2001
7. - Internationaal aanhoudingsbevel- Rechtspleging.
Geen enkele bepaling schrijft voor dat de beslissing van de onderzoeksgerechten
waarbij een door het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd
aanhoudingsbevel uitvoerbaar wordt verklaard, het voorwerp moet uitmaken van
een debat op tegenspraak.
7 augustus 2001
1357

v
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
1. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Bestanddelen -Moree[ bestanddeel - Bijzonder opzet - Begrip.
Het bijzonder opzet dat voor belastingmisdrijven vereist is, bestaat niet alleen in
het opzet de belasting te ontduiken of een derde eraan te laten ontsnappen, maar ook
in het opzet de rechten of de belangen van een derde te schaden. (Artt. 339 en 340
W.I.B. 1964; artt. 449 en 450 W.I.B. 1992.)
14 februari 2001
280
2. - Gebruik van valse stukken - Voorwaarden.
Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de
dader van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het
door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling
zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte; niet
volstrekt uitgesloten is het gebruik van een vals stuk eenmaal het verzonden of
opgestuurd is en aldus buiten het materiele bereik van de dader. (Artt. 196, 197 en
Sw.)
6 maart 2001
388
3. - Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken - Constitutieve bestanddelen
- Moreel bestanddeel - Begrip.
De strafbare gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik vereisen het
bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden, terwijl de valsheid in geschrifte en
gebruik van art. 450 W.I.B. 1992 en van art. 73bis B.T.W.-Wetboek het bijzondere
oogmerk vereist om een van de in artikel 449 W.I.B. 1992, respectievelijk artikel 73
B.T.W.-Wetboek bedoelde misdrijven te plegen. (Art. 193 Sw.; artt. 449 en 450 W.I.B.
1992; artt. 73 en 73bis W.B.T.W.)
24 april 2001
683

-3174. - Fiscale valsheid en gebruik van valse stukken - Moreel bestanddeel Vaststellingen van de feitenrechter - Onaantastbare beoordeling - Gevolgtrekking
in rechte - Toezicht door het Hof.
Het vaststellen van het juiste oogmerk van de dader van een valsheid is een
feitenkwestie; toch dient het Hof van cassatie na te gaan of die feiten de door de
rechter daaruit in rechte afgeleide gevolgtrekking verantwoorden.
24 april 2001
683
5. - Privaat geschrift - Begrip - Expertiseverslag.
Als een privaat geschrift in de zin van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek moet
worden aangemerkt elk geschrift dat van aard is in het maatschappelijk verkeer
enigszins als bewijs van een rechtshandeling of een rechtsfeit te dienen; een door een
private deskundige opgesteld expertiseverslag kan een dergelijk geschrift uitmaken.
(Artt. 193 en 196 Sw.)
25 september 2001
1535
6. - Bedrieglijk opzet - Begrip.
De omstandigheid dat een decreet betreffende a:!Valstoffen om welke reden ook niet
toepasselijk zou zijn, heeft niet tot gevolg dat de valsheid in geschrifte, gepleegd met
het bedrieglijk opzet dit decreet te omzeilen, niet meer strafbaar is. (Art. 193 Sw.)
2 oktober 2001
1612

VENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS

ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
1. - Algemeen. Gemeenschappelijke regels - Handelsvennootschap - Vereffening
- R.S.Z. - Algemeen voorrecht op roerende goederen - Beslag- Hinderpaal.
De invereffeningstelling van een handelsvennootschap impliceert niet dat een
schuldeiser, die een algemeen voorrecht heeft, geen individueel middel van tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar mag hanteren. (Art. 19, 4°ter,
Hypotheekwet.)
4 januari 2001
14
2. - Algemeen. Gemeenschappelijke regels - Orgaan - Fout - Vergoeding Verplichting.
Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van zijn
mandaat bij de besprekingen die tot een overeenkomst hebben geleid een fout begaat
die geen misdrijf uitmaakt, verplicht die fout niet de bestuurder of de mandataris
maar wel de vennootschap of de lastgever.
16 februari 2001
303
3. - Algemeen. Gemeenschappelijke regels- Kapitaalverhoging- Vormvereisten
- Authentieke akte - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders - Gevolg.
Art. 35, eerste lid, 2° en 4°, Vennootschappenwet is van toepassing wanneer, in
strijd met de artt. 29 en 34, § 4, van die wet, de kapitaalverhoging niet bij een
authentieke akte is vastgesteld. (Art. 35 Vennootschappenwet.)
21 juni 2001
1246

VERBINTENIS
1. - Overeenkomst - Europees Executieverdrag - Artikel 5 - Plaatselijke
bevoegdheid - Begrip.
In de bepaling van het Executieverdrag, krachtens welke de verweerder, die
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, in een andere
verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen, ten aanzien van verbintenissen uit
overeenkomst, voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten

-318grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, wordt met verbintenis
bedoeld de contractuele verbintenis die aan de vordering in rechte ten grondslag ligt.
(Art. 5, aanhef, en onder eerste lid, Executieverdrag van 27 sept. 1968.)
11 mei 2001
854
2. - Overeenkomst- Internationaal recht - Plaats van uitvoering- Bepaling.
De plaats van uitvoering van een betalingsverbintenis moet worden bepaald
overeenkomstig het materiele recht dat volgens de verwijzingsregels van het aangezochte gerecht de litigieuze verbintenis beheerst. (Art. 5, aanhef, en onder eerste lid,
Executieverdrag van 27 sept. 1968.)
11 mei 2001
854
3. - Resultaatsverbintenis - Schuldenaar - Verplichtingen - Bewijs - Gebrek
in de zaak - Onuitvoerbaarheid - Taak van de rechter.
Een resultaatsverbintenis verplicht de schuldenaar tot het behalen van een
resultaat, behalve wanneer hij de overmacht waarop hij zich beroept, bewijst; de
rechter die oordeelt dat dit bewijs niet is geleverd, client geen fout van de schuldenaar
vast te stellen; dit geldt ook wanneer de verbintenis niet kon worden uitgevoerd
ingevolge een gebrek in de zaak die de schuldenaar onder zijn bewaring heeft. (Artt.
1147 en 1148 B.W.)
18 oktober 2001
1718

VERENIGING VAN BOOSDOENERS
1. - Moreel bestanddeel - Begrip.
De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing om een beklaagde wegens
vereniging van boosdoeners te veroordelen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde
zich bewust was van zijn deelneming aan een georganiseerde activiteit en door zijn
daden aan de uitvoering ervan heeft bijgedragen. (Art. 322 Sw.)
512
28 maart 2001

VERHAAL OP DE RECHTER
1. - Bedrog - List - Begrip.
Bedrog of list veronderstelt dat de dader zijn toevlucht neemt tot kunstgrepen of
listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te bevoordelen of te
benadelen, ofwel om een persoonlijk belang te dienen. (Art. 1140, aanhef en 1°,
Ger.W.)
2251
20 december 2001
2. - Bedrog - Begrip - Verheerde beoordeling.
Een verkeerde beoordeling kan slechts aanleiding geven tot een cassatieberoep
maar levert geen bedrog op. (Art. 1140, aanhef en 1 o, Ger.W.)
20 december 2001
2251
3. - List - Begrip.
Het louter feit dat een rechter een partij kent maakt geen list uit. (Art. 1140,
aanhef en 1°, Ger.W.)
20 december 2001
2251

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN

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

Strafvordering
Termijnen
Schorsing
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BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

1. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Verlwrte uerkrijgende uerjaring - Wettige
titel - Begrip.
De koopakte die geen betrekking heeft op het perceel waarvan de verkorte termijn
van verkrijgende ve1jaring betwist wordt, vormt geen wettige titel die kan dienen
voor de tienjarige verkrijgende verjaring van een aangrenzend perceel dat buiten de
verkochte oppervlakte is gelegen. (Art. 2265 B.W.)
7 september 2001
1393
2. - Burgerlijke zahen - Algemeen - Verhrijgende ve1:jaring - Niet dubbelzinnig bezit - Begrip.
Het bezit dat steunt op de wijdverbreide overtuiging dat het litigieuze perceel
onlosmakelijk behoorde tot de door de nieuwe bewoners verworven eigendom, is niet
dubbelzinning. (Art. 2229 B.W.)
7 september 2001
1399
TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)

3. - Burgerlijke zahen - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur Staat en provincie - Inbreuh op de statutaire regels - Rechtsuordering van het
getroffen personeel - Grondslag - Wet op de rijkscomptabiliteit - Aquiliaanse
aansprakelijkheid naar gemeen recht - Termijnen - Verschil - Discriminatie Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer het cassatiemiddel, dat in verband met de schuldvordering van een lid
van het statutair personeel van een instelling van het rijksonderwijs, teneinde
vergoeding te krijgen voor de schade ten gevolge van de inbreuk van de Staat op de
statutaire regels van dat personeel, betoogt dat die schuldvordering van dezelfde
aard is als die welke voortvloeit uit een statutaire arbeidsverhouding tussen een
provincie en leden van haar personeel, waaromtrent het Arbitragehof heeft beslist
dat artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste often voordele van de Staat en de provincien de artikelen 10 en 11
van de Grondwet niet schendt, in zoverre het de schuldvorderingen betreffende een
vergoeding ten aanzien van een provincie aan de vijfjarige verjaring onderwerpt,
terwijl een dergelijke schuldvordering aan de dertigjarige verjaring onderworpen is
wanneer de schade te wijten is aan een prive-werkgever, de vraag opwerpt of artikel
1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 in overeenstemming is met de in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels volgens welke de Belgen gelijk
zijn voor de wet en het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder
discriminatie wordt verzekerd, stelt het Hofvan Cassatie een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, Bijzondere Wet 6 jan. 1989 op het Arbitragehof.)
26 maart 2001
480
4. - Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duw: Aanvang. Einde) - Vijfjarige
ve1jaring- Schuld waarvan het bedrag is bepaald - In eenmaal betaalbare schuld.
Als schuld waarvan het bedrag bepaald en in eenmaal betaalbaar is, valt de
betaling van een beeindigingsvergoeding niet onder toepassing van art. 2277 B.W.
(Art. 2277 B.W.)
29 maart 2001
521
5. - Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duw: Aanvang. Einde) - Duur Arbeidsovereenkomst- Vordering in rechte - Voonuerp -Ex contractu en ex delicto
- Gevolg.
Maakt een vordering ex contractu uit en wordt onderworpen aan de veljaringstermijn van artikel 15, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet, de vordering van de
werknemer tegen de werkgever, met als voorwerp de uitvoering van contractuele
verbintenissen, zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het misdrijf, bestaande
uit het niet-naleven door de werkgever van een algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst. (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet.)
2 april 2001
579

.
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-3206. - Burgerlijhe zahen - Tennijnen (Aard. Duw: Aanvang. Einde) - Duur Vijfjarige ve1jaring - Begrip - Schuld waarvan het bedrag is bepaald - Schuld
waarvan het bedrag in eenmaal terugbetaalbaar is.
De vijfjarige verjaring, die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij
kortere termijnen, is niet toepasselijk op een schuld waarvan het bedrag is bepaald
en in een maal terugbetaalbaar is. (Art. 2277 B.W.)
21 mei 2001
969
7. - Burgerlijhe zahen- Termijnen (Aard. Duw: Aanvang. Einde)- DuurVijfj'arige verjaring - Begrip - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde.
De vijfjarige verjaring staat niet in de weg aan de invordering van ten onrechte
betaalde bedragen. (Artt. 1235, 1376, 1377, 2262 en 2277 B.W.)
21 mei 2001
969
8. - Burgerlijhe zahen - Termijnen (Aard. Duw: Aanvang. Einde) - Duur Loopbaan - Loopbaanonderbreking - Onderbrekingsuithering - Terugvordering
van het onversclwldigd betaalde.
Valt niet onder de toepassing van de in art. 2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring
de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen onderbrekingsuitkeringen voorzien in afdeling 5 van hoofdstuk IV Herstelwet 22 jan. 1985
houdende sociale bepalingen. (Art. 2277 B.W.)
21 mei 2001
969
9. - Burgerlijhe zahen- Termijnen (Aard. Duw: Aanvang. Einde)- AanvangArbeidsongeval- Beroepsziehte- Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Werking
in de tijd - Terugwerhende hracht - Nieuwe wet - Toepassingsgebied - Vergoedingen - Vordering tot betaling - Reeds verhregen ve1jaring - Ondubbelzinnige
tegenovergestelde wil van de wetgeva
De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren
na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve
rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in
de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan v66r 1 augustus 1997 en waarover de
rechter geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de
terugwerkende kracht die de wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het arbeidsongeval of de
beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen
was met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat. (Artt. 7,
8 en 10 wet 20 mei 1997; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18juni2001
1208
10. - Burgerlijhe zahen - Termijnen (Aard. Duw: Aanvang. Einde) - Aanvang
- Werhloosheid- Recht op uithering- Werhloosheidsuitheringen - Terugvordering
van het onverschuldigd betaalde - Rijhsdienst voor Arbeidsvoorziening - Recht.
Bij de vaststelling van de aanvang van de verjaringstermijn van het recht om de
terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen
wordt geen rekening gehouden met de toekenning van het voordeel of de Vermeerdering ervan waardoor de betaling van de werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd
wordt maar met de betaling van dat voordeel of de vermeerdering ervan. (Art. 7, § 13,
derde lid, Besluitwet 28 dec. 1944.)
18juni2001
1220
11. - Burgerlijhe zahen - Termijnen (Aard. Duw: Aanvang. Einde) - Sociale
zahen- Arbeidsongeval- Vergoeding- Vordering tot betaling- Termijn- Nieuwe
wet - Toepassingsgebied - Gevolg.
De nieuwe regeling volgens dewelke de vorderingen tot betaling van vergoedingen
verjaren na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve rechtshandeling en die van toepassing is op de arbeidsongevallen in de
overheidssector, geldt voor de vorderingen die zijn ingesteld v66r 1 augustus 1997,
datum waarop de nieuwe regeling in werking trad- maar waarover alsdan nog geen
gerechtelijke beslissing is genomen; deze vorderingen kunnen derhalve niet meer
verjaard verklaard worden na drie jaar vanaf het ontstaan van het recht op
vergoeding. (Art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de

-321wijziging bij artt. 7 en 8, wet 20 mei 1967; art. 20, eerste lid, wet 7 juli 1967 v66r de
wijziging bij de wet van 20 mei 1967; art. 69 Arbeidsongevallenwet.)
1599
1 oktober 2001
12. - Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur Vijfjarige ve1jaring- Niet periodieke schuld- Raming door de rechter- Vergoeding
inzake gebruik zonder titel noch recht.
De vergoeding inzake een gebruik zonder titel noch recht, ook al is die berekend op
jaarbasis, en waarvan het bedrag door de rechter is geraamd, heeft geen periodiek
karakter en valt dus buiten het toepassingsveld van de vijfjarige verjaring.
1951
16 november 2001
STUITING

13. - Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht Grenzen.
Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt alsmede voor de
vordering waarvan het voorwerp virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij
dagvaarding ingestelde vordering. (Art. 2244 B.W.)
7 mei 2001
819
14. - Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding - Stuitende kracht Grenzen - Arbeidsovereenkomst - Arbeidsgeneesheer - Inleidende vorderingen Vordering tot een aanvullende opzeggingsvergoeding - Vordering tot een vergoeding
in geval van beeindiging van de arbeidsovereenkomst zonder naleving van de
ontslagprocedure - Vordering bij conclusie - Vordering van een vergoeding wegens
misbruik van het ontslagrecht - Virtueel daarin begrepen vordering.
De latere vordering tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het
ontslagrecht heeft niet hetzelfde voorwerp en is niet virtueel begrepen in de
inleidende vordering tot toekenning van een aanvullende opzeggingsvergoeding en
van een vergoeding we gens beeindiging van de arbeidsovereenkomst van de arbeidsgeneesheer zonder naleving van de wettelijke procedure tot ontslag; bijgevolg stuit de
dagvaarding de verjaring niet voor een dergelijke vordering tot betaling van een
vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht. (Art. 2244 B.W.; art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet.)
7 mei 2001
819

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING

Termijnen
15. - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet Schorsingsgrond - Gevolg.
De wet 11 december 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 VT.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.)
27 maart 2001
503
16. - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Nieuwe wet- Toepassing.
Een wet die de verjaring van de strafVordering wijzigt, is van toepassing op alle
strafVorderingen die v66r de inwerkingtreding van die wet zijn ontstaan, maar op dit
moment nog niet zijn verjaard krachtens de oude wet. Zolang de verjaring niet is
ingetreden, is de verjaring onderworpen aan alle opeenvolgende wetten die de
termijn ervan wijzigen. Dit geldt ook voor de wet van 11 december 1998 tot wijziging,
wat de verjaring betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van StrafVordering, zodat de nieuwe regeling die deze wet invoert, van toepassing is op de
misdrijven die op de dag van het vonnis niet zijn verjaard. (VT.Sv. artt. 22 en 24, 1".)
18 september 2001
1462

-322Schorsing
17. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Gronden - Inleiding strafvordering voor het vonnisgerecht in hager beroep.
Uit de artikelen 24, 1°, eerste lid en 24, 1°, tweede lid, derde streepje, V.T.Sv. volgt
niet dat de schorsing van de verjaring voor het vonnisgerecht in eerste aanleg een
voorwaarde is voor de schorsing van de verj aring voor het vonnisgerecht in hager
beroep.
27 maart 2001
503
18. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Nieuwe wet - Schorsingsgrond - Gevolg.
De bepalingen van artikel 24 Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering, zoals
gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 11 december 1998 en in werking getreden op
16 december 1998, zijn onmiddellijk van toepassing op alle hangende procedures.
(Art. 24 V.T.Sv.)
9 oktober 2001
1668
19. - Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnis op verzet binnen de
verjaringstennijn - Hoger beroep vanwege eiser en openbaar ministerie - Toepassing.
Wanneer eiser v66r het verstrijken van de verjaringstermijn door het vonnis in
eerste aanleg werd veroordeeld bij vonnis op verzet, waartegen zowel eiser als het
openbaar ministerie hager beroep instelden, blijft de verjaring, in toepassing van
artikel 24, 1 o, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij
artikel 3 van de wet van 11 december 1998, geschorst tot op de dag waarop het hoger
beroep voor de appelrechters wordt ingeleid, op voorwaarde dat de schorsing niet
langer duurt dan een jaar, en wordt zij, buiten de bij de wet bepaalde gevallen,
opnieuw geschorst voor een termijn van een jaar vanaf deze inleidende zitting. (Art.
24, 1°, V.T.Sv.)
9 oktober 2001
1668

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

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Draagwijdte.
Wanneer de rechter gelast dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het
arrest, hetzij van de hoofdstraffen ofvervangende straffen, dan wel van een gedeelte
ervan wordt uitgesteld, beslist hij over een modaliteit van het aan de veroordeling te
verbinden gevolg, waartoe de wet hem de vrije beoordeling overlaat, zonder in te
grijpen in de uitvoering van vonnissen of arresten zoals bedoeld in artikel 40
Grondwet, noch in de uitvoering van de veroordeling zoals bedoeld in artikel 376
Wetboek van Strafvordering. (Art. 40 Grondwet; art. 376 Sv.; art. 8 Probatiewet.)
15 mei 2001
889
2. - Algemeen - Gegiste dranken - Straffen - Toepassing - Voorwaarden.
Ret uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van
toepassing op de straffen die bepaald zijn in de gecoordineerde wetten betreffende de
gegiste dranken, met uitzondering van de hoofdgevangenisstraf. (Art. 41 K.B. 3 april
1953; art. 28 wet 6 juli 1967; art. 20, § 2, Probatiewet.)
26 september 2001
1545
3. - Algemeen - Geestrijke dranken - Straffen - Toepassing - Voorwaarden.
Ret uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet van
toepassing op de straffen die bepaald zijn in art. 25 wet 28 dec. 1983 betreffende het

-323verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht aangezien die
straffen van fiscale aard zijn. (Artt. 25 en 30 wet 28 dec. 1983; art. 1 Probatiewet.)
26 september 2001
1545
4. - Algemeen - Art. 20, § 2, Probatiewet - Opheffing.
Art. 41 K.B. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de
slijterijen van gegiste dranken, gewijzigd bij art. 28 wet 6 juli 1967, art. 20, § 2,
Probatiewet, en art. 30 wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van sterke
drank en betreffende het vergunningsrecht, zijn noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend
opgeheven door art. 106 wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen. (Art. 41 wet 3
april1953; art. 28 wet 6 juli 1967; art. 20, § 2, Probatiewet; art. 30 wet 28 dec. 1983;
art. 106 wet 4 aug. 1986.)
26 september 2001
1545
5. - Algemeen- Gewoon uitstel ofprobatieuitstel- Voorwaarde -Af'wezigheid
van vroegere veroordeling tot criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer
dan twaalf maanden - Berekening.
Uit artikel 25 StrafWetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstrafvan twaalfmaanden
360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een
gevangenisstrafvan een jaar dat 365 dagen telt, zodat het middel, dat ervan uitgaat
dat voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, Probatiewet, de duur van de in dat
artikel bedoelde gevangenisstraf van twaalf maand gelijk is aan de duur van een
gevangenisstraf van een jaar, faalt naar recht. (Artt. 25 Sw.; 8, eerste lid, Probatiewet.)
9 oktober 2001
1664
6. - Algemeen ·- Toestaan van een proeftijd - Weigering door de strafrechter Maatschappelijke enquete.
Geen wetsbepaling verplicht de strafrechter, wanneer hij oordeelt dat het toestaan
van een proeftijd zoals bedoeld in art. 1 Probatiewet niet aangewezen is, voorafgaandelijk aan deze beslissing een maatschappelijke enquete over de beklaagde te doen
instellen. (Art. 1 Probatiewet.)
23 oktober 2001
1753

GEWOON UITSTEL
7. - Gewoon uitstel- Geldboeten- Inning van de fiscale rechten- Bijzondere
wetten - Uitsluiting van uitstel.
De schrapping van een algemene bepaling, die verbiedt uitstel te verlenen voor de
veroordeling tot geldboeten, opgelegd om de inning van fiscale rechten te verzekeren,
kan niet beletten dat bijzondere wetten voorschrijven dat uitstel in de door hen
bepaalde gevallen voor de door hen bepaalde straffen uitgesloten wordt. (Art. 106 wet
4 aug. 1986.)
26 september 2001
1545

PROBATIEUITSTEL
8. - Probatieuitstel - Herroeping - Onmiddellijke aanhouding.
Aangezien de beslissing om het probatieuitstel te herroepen onderscheiden is van
de eerder uitgesproken veroordeling met uitstel, kan de rechter die dat uitstel
herroept de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelde niet bevelen. (Art. 33, § 2,
Wet Voorlopige Hechtenis; art. 14 Probatiewet.)
14 maart 2001
420
9. - Probatieuitstel - Herroeping - Termijn - Herroeping na verstrijken van
proeftermijn.
Degene over wie een maatregel van probatieuitstel is bevolen, heeft niet het recht
om, van zodra hij tijdens de duur van het uitstel daarvan de opgelegde voorwaarden
niet naleeft, voor de rechtbank van eei'ste aanleg te worden opgeroepen om eventueel
nog v66r het verstrijken van de duur van het uitstel nieuwe voorwaarden te
verkrijgen. (Art. 14, §§ 2 en 3, Probatiewet.)
27 maart 2001
488

-32410. - Probatieuitstel - Herroeping - Motivering- Voorwaarde.
De voorwaarden die de rechter aan een maatregel van uitstel hecht, moeten
cumulatief worden vervuld, zodat de mogelijke herroeping van het probatieuitstel
regelmatig met redenen is omkleed en naar recht is verantwoord door de vaststelling
dat een van die voorwaarden niet wordt nageleefd. (Art. 14, § 2, Probatiewet.)
3 oktober 2001
1631

GEWONE OPSCHORTING
11. - Gewone opschorting - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verwijzingsarrest - Opschorting van de uitspraah - Weigering - Cassatieberoep - Cassatiemiddel - Ontvanhelijhheid
Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat de verdachte
alleen een onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing
van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als
die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen de beschikking tot verwijzing naar de
raadkamer, nl. wanneer het arrest van verwijzing zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden; het cassatiemiddel dat de verdachte aanvoert tot
staving van het cassatieberoep dat hij ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus
niet ontvankelijk, wanneer het de appelrechters verwijt de verdachte het voordeel
van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd op grond van redenen die
de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de
onderzoeksgerechten onderwerpt. (Art. 135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
2 mei 2001
788
12. - Gewone opschorting- Instemming van de beklaagde - Essentiele vereiste.
De instemming van de beklaagde 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.)
7 november 2001
1876
13. - Gewone opschorting - Geen instemming van de behlaagde - Bevolen
opschorting - Onwettigheid - Cassatie - Omvang - Grenzen.
Vernietiging van de beslissing die de opschorting van de uitspraak beveelt, strekt
zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter het misdrijf bewezen verklaart,
wanneer de vernietiging is bevolen op een grond die vreemd is aan die waarop die
beslissing steunt, wat het geval is wanneer die onregelmatigheid alleen verband
houdt met de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling, zoals bij gebrek aan instemming van de beklaagde.
(Artt. 1, 3 en 6 Probatiewet.)
7 november 2001
1876

VERVOER
GOEDERENVERVOER
Landvervoer. Wegvervoer
Rivier- en zeevervoer

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER.WEGVERVOER
1. - Goederenvervoer- Landvervoe1~ Wegvervoer- Wegvervoer - Vervoer gevaarlijhe stoffen - Handelaar - Begrip.
Met 'handelaar' is in artikel 3, tweede lid, K.B. 16 september 1991 niet de
handelaar in de gebruikelijke betekenis van het woord bedoeld, maar enkel de
handelaar in de gevaarlijke stoffen die bij hem worden verladen. (lmpliciet.)
1
2 januari 2001
2. - Goederenvervoer- Landvervoe1~ Wegvervoer- Wegvervoer- Vervoer gevaarlijhe stoffen - Handelaar - Begrip.
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-325De rechter die vaststelt dat een vennootschap ladingsoperaties verricht in plaats
van een handelaar in gevaarlijke goederen die zelf niet over een ladingsinstallatie
beschikt, kan wettig oordelen dat die ladingsoperaties deze zijn van een handelaar in
gevaarlijke stoffen bij wie de goederen worden geladen zodat de verplichtingen van
artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 september 1991 moeten
worden nageleefd.
2 januari 2001
1
3. - Goederenvervoer - Landvervoer. Weguervoer - Vervoerder - Borgtocht Gewaarborgde schuldvordering - Werkzaamheden als garagehouder - Beperking.
De schuldvordering die ontstaat uit werkzaamheden die de schuldeiser als
garagehouder heeft uitgevoerd, is niet gewaarborgd door de borgtocht die van de
vervoerondernemingen wordt geeist als zekerheid voor de schuldvorderingen die
rechtstreeks uit de uitoefening van een bezoldigd vervoer van zaken ontstaan. (Artt.
21 en 22 K.B. 18 maart 1991).
29 maart 2001
541
4. - Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Binnenlands vervoer Regresvordering - Verjaring - Termijn.
De regresvordering kan ook worden ingesteld na verloop van de termijn van
verjaring van de vordering die voortvloeit uit een binnenlands vervoer, die zes
maanden bedraagt en loopt vanaf de dag waarop het vervoer moest geschieden of
vanaf de dag van de afgifte van de goederen, op voorwaarde dat ze wordt ingesteld
binnen de termijn van een maand te rekenen van de dagvaarding die tot het regres
aanleiding geeft. (Art. 9 Vervoerwet.)
8 november 2001
1878
RIVIER- EN ZEEVERVOER

5. - Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Zeevervoer - Cognossement Toepassingsregels - Perken.
Artikel 91 Zeewet heeft betrekking op de verplichtingen van de vervoerder en op
zijn aansprakelijkheid voor de vervoerde goederen; het is niet van toepassing op een
vordering tot het betaling van vrachtprijzen en kosten van een commissarisvervoerder tegen de bestemmeling van goederen. (Art. 91 Zeewet.)
11 mei 2001
854
6. - Goederenvervoer - Rivier- en zeevervoer - Zeevervoer - Cognossement Geen averijvordering - Plaatselijke bevoegdheid.
De rechtbanken kunnen zich niet op grand van artikel 91 Zeewet plaatselijk
bevoegd verklaren om kennis te nemen van een vordering die vreemd is aan de
averijvordering (Impliciet.). (Art. 91 Zeewet.)
11 mei 2001
854

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
BELASTINGZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
Burgerlijke zaken - Geschil inzake bevoegdheid -Rechtbank van hoop handel - Appelrechter.
Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis vernietigt waarbij de rechtbank van
koophandel, die zitting houdt in hager beroep, zelf oordeelt over het voor haar
opgeworpen geschil over haar bevoegdheid, terwijl alleen de arrondissementsrechtbank daarover kan oordelen, verwijst het de zaak naar dezelfde de rechtbank, anders
samengesteld. (Artt. 639, eerste en vierde lid,en 1110 Ger.W.)
31 mei 2001
1043
1. -
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STRAFZAKEN
2. - Strafzaken - Hof van assisen - Straf- Verzachtende omstandigheden Wettigheid - Toezicht door het Hof van Cassatie onmogelijk - Gevolg.
Wanneer het arrest van het hofvan assisen wordt vernietigd omdat het een straf
heeft uitgesproken waarvan het Hofniet kan nagaan ofhet de strafis die de wet op
een dergelijke misdaad stelt, strekt de vernietiging zich uitsluitend uit tot de straf en
wordt de zaak naar een ander hof van assisen verwezen, dat zijn arrest op de reeds
door de jury gedane schuldigverklaring zal wijzen, zonder evenwel gebonden te zijn
door de beslissing over de verzachtende omstandigheden. (Art. 434 Sv.)
14 maart 2001
408
3. - Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling - Kamer
van inbeschuldigingstelling -- Probatieuitstel - Herroeping - Onmiddellijke aanhouding - Gevolg.
De vernietiging wordt zonder verwijzing uitgesproken wanneer het Hof een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling vernietigt dat het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt van een veroordeelde, wiens onmiddellijke aanhouding was bevolen
door de rechter die het probatieuitstel herroept dat hem door een eerdere beslissing
was toegekend. (Art. 429 Sv.)
14 maart 2001
420

4. - Strafzaken - Geldboete -- Opdeciemen - Onwettigheid - Cassatie zonder
verwijzing - Voorwaarde.
Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd,
wordt de vernietiging beperkt tot dat dictum en vindt zij plaats zonder verwijzing als
de toepasselijke opdeciemen met zekerheid kunnen worden bepaald op grand van de
vaststellingen van het vernietigde arrest. (Impliciet.)
21 maart 2001
454

BELASTINGZAKEN
5. - Belastingzaken - Inlwmstenbelastingen - Voorziening voor het hof van
beroep- Stukken m.b.t. het geschil- Neerlegging ter griffie- Nieuw stuk.
Art. 292 W.I.B. (1964) verbiedt de administratie niet een nieuw stuk in te dienen
bij het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen en dat, na cassatie, kennis
neemt van de zaak. (Art. 292 W.I.B. [1964]; art. 391 W.I.B. [1992].)
14 mei 2001
879

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
ALGEMEEN
BURGERLIJKE ZAKEN
STRAFZAKEN
TUCHTZAKEN

ALGEMEEN
Algemeen - Gewettigde verdenking - Administratieve overheid - Administratieve geldboete - Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan - Begrip - Ontvankelijkheid.
1. -

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde
verdenking, dat gericht is tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer, terwijl dit
geen gerecht in de zin van de wet is wanneer het de procedure inzet om een
administratieve geldboete op te leggen als bedoeld in Ord.Br.H.G. 25 maart 1999, is
kennelijk niet ontvankelijk. (Art. 650 Ger.W.)
11 januari 2001
50

=-"------

~=="~=-"

-327-

BURGERLIJKE ZAKEN
2. - Burgerlijhe zahen - Onttrehhing - Gewettigde verdenhing - Geadieerd
rechtscollege - Voorzitter van de rechtbanh van eerste aanleg in hart geding - Partij
die tot die rechtbanh be/wort - Gevolg.
De banden tussen een magistraat en zijn collega's van een zelfde gerecht zijn een
omstandigheid die bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking kunnen
doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak
uitspraak moeten doen; de opdracht van een magistraat van een ander rechtscollege
is in dat verband ondoeltreffend. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
15 maart 2001
427
3. - Burgerlijhe zahen - Onttrehhing - Gewettigde verdenhing - Geen precisering - Gevolg.
Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk wanneer het niet preciseert hoe
de omstandigheid dat de tegenpartij van verzoeker in een geschil voor een rechtbank
van eerste aanleg, het domein waarop de litigieuze rechten betrekking hebben, zou
hebben verhuurd aan een niet nader gepreciseerde heer X., de geschiktheid van die
rechtbank zou aantasten om met de vereiste onpartijdigheid van de zaak kennis te
nemen. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
852
10 mei 2001
4. - Burgerlijhe Zahen - Verzoeh tot onttrehhing - Gewettigde verdenhing Begrip.
De enkele omstandigheid dat de leden van een tuchtcollege, wier mandaat
verstreken is, in afwachting van de benoeming van hun opvolgers verder de
continuiteit van de tuchtrechtspraak blijven verzorgen, kan in hunnen hoofde geen
gewettigde verdenking opleveren. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
1121
8 juni 2001

5. - Burgerlijhe zahen- Verzoeh tot onttrehhing wegens gewettigde verdenhingKennelijh onontvanhelijh - Aard van de aangevoerde grieven.
Het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking is
kennelijk onontvankelijk wanneer het grieven aanvoert die geen verband houden
met verwijten van partijdigheid of afhankelijkheid. (Artt. 648, 2°, en 565, eerste lid,
Ger.W.)
8 juni 2001
1121
6. - Burgerlijhe zahen - Gewettigde verdenhing - Zaah ingeleid voor de rechtbanh van eerste aanleg- Partij die raadsheer is in het hof van beroep.
De omstandigheid dat een van de partijen in een burgerlijk proces raadsheer is in
het hof van beroep dat de appelrechter is van de rechtbank waarbij de zaak werd
ingeleid, kan op zich geen gewettigde verdenking doen ontstaan aangaande de
strikte onpartijdigheid van de rechtbank om over de zaak uitspraak te doen. (Art.
648, 2°, Ger.W.)
15 juni 2001
1196
7. - Burgerlijhe zahen - Verzoeh tot onttrehhing- Gewettigde verdenhing Begrip.
De enkele omstandigheid dat de leden van de Raad van de Orde van Advocaten,
voor wie verzoeker tot onttrekking van de zaak aan de rechter de rechtsgeldigheid
van de door deze Raad vastgestelde baliebijdrage wenst te betwisten, aldus zouden
worden geroepen om als tuchtrechter te oordelen over de wettigheid van hun eigen
voordien genomen beslissing, kan in hunnen hoofde geen gewettigde verdenking
opleveren. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
22 juni 2001
1274
8. - Burgerlijhe zahen - Vordering tot verwijzing - Wettelijhe grondslag Ontvanhelijhheid.
De vordering tot verwijzing die steunt op de artt. 542 tot 552 Sv., die niet gelden in
burgerlijke zaken waar de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter
geregeld wordt door de artt. 653 e.v. Ger.W., is kennelijk niet ontvank_.elijk. (Art. 653
Ger.W.; art. 542 Sv.l
21 september 2001
1511

-3289. - Burgerlijke zahen- Vordering tot verwijzing- Verzoehschrift- Handtehening - Advocaat - Ontvankelijkheid.
De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter die ingesteld wordt bij een
verzoekschrift dat niet door een advocaat is ondertekend, is kennelijk niet ontvankelijk. (Art. 653 Ger.W.)
21 september 2001
1512
10. - Burgerlijke zahen - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege Rechtbanh van koophandel - Rechter in handelszahen - Partij in het geding Gevolg.
De banden tussen een magistraat, die partij in het geding is, en zijn collega's van
een zelfde gerecht, kunnen bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking
doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak
uitspraak moeten doen; de bekommernis om die gewettigde verdenking te vermijden,
verantwoordt de onttrekking van de zaak en de verwijzing ervan naar een ander
rechtscollege van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
5 oktober 2001
1645
11. - Burgerlijhe zaken - Gewettigde verdenhing - Geadieerd rechtscollege Recht bank van eerste aanleg - Magistraat van het hof van beroep - Partij in het
geding - Vordering tot onttrekking - Verzoek van het openbaar ministerie Ontvankelijkheid.
Het openbaar ministerie kan, in burgerlijke zaken, ambtshalve optreden indien de
openbare orde in gevaar komt door een toestand die moet worden verholpen; het
openbaar ministerie kan de verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een
andere vorderen wanneer bij een rechtscollege een geschil aanhangig is waarin een
magistraat van hetzelfde rechtsgebied is betrokken. (Artt. 138, tweede lid, en 648, 2°,
Ger.W.) (Impliciet.)
1646
5 oktober 2001
12. - Burgerlijhe zaken - Gewettigde verdenking - Geadieerd rechtscollege Rechtbank van eerste aanleg - Magistraat van het hof van beroep - Partij in het
geding - Gevolg.
De banden tussen een magistraat en zijn collega's van een zelfde gerecht, kunnen
bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte
onpartijdigheid van de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen; die
gewettigde verdenking verantwoordt de onttrekking van de zaak en de verwijzing
ervan naar een ander rechtscollege van eerste aanleg van een ander rechtsgebied.
(Art. 648, 2°, Ger.W.)
5 oktober 2001
1646
13. - Burgerlijke zaken- Gewettigde verdenking- Vordering tot onttrekkingVerzoekschrift - Ondertekening - Advocaat - Verplichting.
Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak
wegens gewettigde verdenking, wanneer het niet is ondertekend door een advocaat.
(Artt. 648, 2°, 650 en 653 Ger.W.)
8 oktober 2001
1649
14. - Burgerlijke zaken - Onttrehking - Gewettigde verdenking - Geadieerd
rechtscollege - Rechtbank van lwophandel - Faillissement - Rechter in handelszaken - Partij in het geding - Gevolg.
Het feit dat een rechter in handelszaken, die bestuurder is in de vennootschap
waartegen een procedure loopt bij de rechtbank, betrekkingen onderhoudt met zijn
ambtsgenoten van hetzelfde rechtscollege, kan bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking wekken aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechters om
uitspraak te doen. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
26 oktober 2001
1791
15. - Burgerlijke zaken- Gewettigde verdenking- Beoordeling door het HofGegrond verzoekschrift - Gevolg.
Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de omstandigheden, die zijn aangevoerd in een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan een hof van beroep
wegens gewettigde verdenking, met name dat een van de partijen raadsheer is in dat
hof, bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan

-329omtrent het onpartijdig karakter van de te wijzen beslissing, beveelt het de
verwijzing van de zaak naar een ander hof van beroep. (Artt. 648, 2°, 650 en 658
Ger.W.)
3 december 2001
2045

STRAFZAKEN
16. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onduidelijke grief- Ontvankelijkheid.
Het verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere op
grond van gewettigde verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het
gegrond is op onduidelijke grieven. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
24 januari 2001
159
17. - Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onpartijdigheid van de rechterVermoeden - Geheel van de magistraten die in het rechtscollege zitting houden Ontvankelijkheid.
Het verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere op
grond van gewettigde verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het niet
gegrond is op verifieerbare gegevens die het vermoeden van onafhankelijkheid ten
aanzien van het geheel van de magistraten die in het betrokken rechtscollege zitting
houden, kunnen weerleggen. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
24 januari 2001
159
18. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg Burgerlijke partij - Gerechtelijk gevolmachtigde - Plaatsvervangende rechte1:
Aileen uit de omstandigheid dat een gerechtelijk gevolmachtigde, die als partij
tussenkomt in een voor een rechtbank hangende zaak, plaatsvervangend rechter in
die rechtbank is, kan niet worden afgeleid dat het geheel van de rechters waaruit die
rechtbank is samengesteld, niet op een onafhankelijke en onpartijdige wijze over de
zaak uitspraak kunnen doen of dat dit gegeven bij de publieke opinie gewettigde
verdenking kan wekken om trent hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen,
en ongeacht het aantal magistraten waaruit die rechtbank is samengesteld. (Art. 542
Sv.)
836
9 mei 2001
19. - Strafzaken - Gewettigde verdenlling- Criteria.
Aileen uit de omstandigheid dat de verzoeker tot onttrekking van de zaak wegens
gewettigde verdenking als journalist felle kritiek heeft geuit op bepaalde rechters
van de rechtbank van eerste aanleg, kan niet worden afgeleid dat het geheel van de
rechters waaruit die rechtbank is samengesteld, niet op een onafhankelijke en
onpartijdige wijze uitspraak kunnen doen of dat er daar terecht twijfel over kan
bestaan. (Art. 542 Sv.)
836
9 mei 2001
20. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Rechtbank van eerste aanleg Huwelijk tussen een beklaagde en een plaatsvervangend rechter.
Aileen uit de omstandigheid dat een van de beklaagden gehuwd is met een
plaatsvervangend rechter bij de rechtbank die van de vervolgingen kennisneemt, kan
niet worden afgeleid dat het geheel van de magistraten waaruit dat rechtscollege is
samengesteld, niet op een onpartijdige wijze uitspraak kunnen doen of dat er
dienaangaande terecht twijfel kan bestaan. (Art. 542 Sv.)
837
9 mei 2001
21. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Raadkamer - Beschikking tot
verwijzing - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling - Benadeelde is
raadsheer bij het hof van beroep - Vordering tot onttrekking - Ontvankelijkheid.
De vordering tot onttrekking van de zaak aan het hofvan beroep is niet kennelijk
onontvankelijk, wanneer eiser moet verschijnen voor de kamer van inbeschuldigingstelling
t.g.v. het hoger beroep tegen een beschikking tot verwijzing van de zaak, op grond van
een misdrijf dat is gepleegd ten nadele van een raadsheer bij dat hof van beroep en
haar echtgenoot, waarbij laatstgenoemde zich burgerlijke partij heeft gesteld. (Art.
653 Ger.W.; artt. 542 en 545 Sv.)
10 oktober 2001
1676

-33022. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Feiten verweten aan personen die
niet tot het rechtscollege behoren waar de zaak aanhangig is of tot het openbaar
ministerie - Ontvankelijkheid.
Het verzoek tot verwijzing van de zaak naar en andere rechtbank wegens
gewettigde verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op
grieven die niet verweten worden aan het gerecht waarbij de zaak aanhangig is
gemaakt, maar aan personen die niet tot dat gerecht of tot het openbaar ministerie
behoren. (Artt. 542 en 545 Sv.)
28 november 2001
2022
23. - Strafzaken - Gewettigde verdenking - Grief die niet gegrond is op een
precies feit - Ontvankelijkheid.
Het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een andere rechtbank wegens
gewettigde verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op een
omstandigheid die geen precies feit vormt dat gewettigde verdenking kan wekken
t.a.v. het geheel van de magistraten waaruit het betrokken rechtscollege is samengesteld. (Artt. 542 en 545 Sv.)
28 november 2001
2022
24. - Strafzaken - Kennelijk onontvankelijk verzoek - Civiele boete - Gronden.
Inzake strafzaken kan de uitoefening van het recht om een zaak van een rechtbank
naar een andere te verwijzen wegens gewettigde verdenking de uitspraak van een
boete verantwoorden, wanneer dat recht misbruikt wordt; dat is m.n. het geval,
wanneer de rechtspleging tot onttrekking uitsluitend ertoe strekt de rechtsgang te
belemmeren en een misbruik van de rechtspleging oplevert. (Art. 545, tweede en
derde lid, Sv.)
12 december 2001
2176

TUCHTZAKEN
25. - Tuchtzaken - Gewettigde verdenking - Verzoek tot onttrekking van de
zaak aan een rechtscollege - Rechtscollege dat al uitspraak heeft gedaan.
In tuchtzaken heeft het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde
verdenking en tot verwijzing van een rechtbank naar een andere geen bestaansreden
en is het dus kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het rechtscollege waartegen het
verzoek tot onttrekking gericht is al een tuchtsanctie heeft opgelegd op de dag
waarop het Hof van Cassatie over dat verzoek uitspraak doet en de zaak derhalve
niet langer bij dat rechtscollege aanhangig is. (Artt. 648, 2°, en 650 Ger.W.)
8 oktober 2001
1648

VERZEKERING
ALGEMEEN
LANDVERZEKERING
W.A.M.-VERZEKERING
ALLERLEI

ALGEMEEN
Algemeen - Samenloop van verzekeringen - Soortgelijke verzekeringen bij
achtereenvolgende overeenkomsten - Volgende overeenkomst - Gevolgen.
Wanneer twee achtereenvolgende verzekeringsovereenkomsten zijn aangegaan die
ten voordele van dezelfde persoon hetzelfde risico dekken, sorteert de daarop
volgende overeenkomst pas effect indien de vorige overeenkomst niet volstond om het
totstandgekomen risico te dekken. (Art. 12 Verzekeringswet.)
23 november 2001
2000
2. - Algemeen - Samenvoeging van verzekeringen - Opeenvolgende gelijkaardige verzekeringen - Rang van een verzekering in de tijd - Bepaling.
1. -

-331In geval van verboden samenvoeging van opeenvolgende gelijkaardige verzekeringen wordt de rang van een verzekering in de tijd bepaald door de datum waarop zij
is aangegaan. (Art. 12 Verzekeringswet.)
23 november 2001
2006

LANDVERZEKERING
3. - Landverzekering - Eenzijdige beeindiging - Geldigheid - Voorwaarden.
De eenzijdige beeindiging van een landverzekeringsovereenkomst kan geen uitwerking hebben wanneer zij niet is betekend volgens de bij wet op beperkende wijze
voorgeschreven wijzen; de wet bepaalt niet dat die beeindiging slechts geldig is als de
geadresseerde van de akte ze aanvaard heeft, maar eist wel dat hij in staat is gesteld
om ervan kennis te nemen volgens de opgelegde modaliteiten, in weerwil van elk
andersluidend beding. (Artt. 29 en 30 wet 25 juni 1992.)
17 januari 2001
96
4. - Landverzekering - Eenzijdige beeindiging - Wetsbepalingen - Draagwijdte.
De wettelijke bepalingen betreffende de eenzijdige beeindiging van de landverzekeringsovereenkomst beschermen en verbinden de verzekeraar en de verzekeringnemer op gelijke wijze, zonder wie ook van die partijen toe te staan door zijn eigen
beeindiging de andere partij het voordeel ervan te doen verliezen. (Artt. 29 en 30; W.
25 juni 1992.)
17 januari 2001
96
5. - Landverzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de
verzekeraar - Werking in de tijd - Artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst.
Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, 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 zijn vastgesteld. (Art. 86 Wet
Landsverzekeringsovereenkomst.)
23 maart 2001
475
6. - Landverzekering - Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de
verzekeraar - Dwingende wetsbepaling - Cassatiemiddel - Nieuw middel Ontvankelijkheid.
Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat, ook al raakt het. dwingende
wetsbepalingen, voor de feitenrechter niet is aangevoerd en het Hof zou verplichten
te onderzoeken of ten aanzien van de verzekeraar geen rechten reeds onherroepelijk
zijn vastgesteld. (Art. 86 Wet Landsverzekeringsovereenkomst.)
23 maart 2001
4 75
7. - Landverzekering - Verzekerde - Opzettelijke daad - Verzekeraar Dekkinguitsluitende oorzaak - Bewijslast.
De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde
omdat die door een opzettelijke daad het voordeel van de verzekering heeft verloren,
moet zulks bewijzen. (Art. 1315, tweede lid, B.W., art. 16 Verzekeringswet.)
7 juni 2001
1111
8. - Landverzekering - Kwitantie ter afrekening - Draagwijdte.
Een kwitantie voor een gedeeltelijke of finale afrekening regelt de respectieve
rechten en verplichtingen van de verzekerde en zijn verzekeraar; zij houdt geen
verband met de voor het ongeval aansprakelijke derde en impliceert niet dat de
benadeelde afziet van zijn rechten in het voordeel van die derde. (Art. 84 wet 25 juni
1982.)
20juni2001
1236
9. - Landverzekering - Mededelingsplicht - Werking in de tijd.
De artt. 5, 6 en 7 wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst
inzake de mededelingsplicht en het opzettelijk of onopzettelijk verzwijgen of onjuist
meedelen van gegevens, zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten die
aangegaan zijn v66r de inwerkingtreding van die bepalingen op 21 september 1992,

-332vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing of de omzetting van die overeenkomsten. (Artt. 5, 6, 7 en 148, § 1, Wet Landverzekering.)
29juni2001
1320
10. - Landverzehering - Duur van de verzeheringsovereenhomst - Werhing in
de tijd.
Art. 30, § 1, wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten inzake
de maximale duur van een jaar en de stilzwijgende verlenging van de verzekeringsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1993, hetgeen tot gevolg heeft dat een
lopende verzekeringsovereenkomst een einde neemt op de eerstvolgende verjaardag
van deze overeenkomst na 31 december 1992. (Artt. 30 en 148, § 1 en § 4, Wet
Landverzekering.)
29juni2001
1324
11. - Landverzehering - Kwitantie ter afrehening - Wetsbepalingen - Dading
- Toepassing.
De wetsbepalingen betreffende de kwitantie ter gedeeltelijke of finale afrekening
zijn niet van toepassing in geval van dading. (Art. 84 wet 25 juni 1992; artt. 2044 tot
2058 B.W.)
19 september 2001
1474
12. - Landverzehering - Verzekering van de aansprahelijkheid - Tegenstelbaar
harakter van de excepties, de nietigheid en het verval - Vrijstelling - Tegenstelbaar
aan de benadeelde.
De excepties die de draagwijdte van de overeenkomst en de dekking van het risico
betreffen, zoals de bepaling van een vrijstelling, behoren niet tot de excepties die
krachtens artikel 87, § 1, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet aan
de benadeelde kunnen worden tegengeworpen. (Art. 87, § 1, wet 25 juni 1992.)
1730
19 oktober 2001
13. - Landverzekering - Overeenkomst - Datum waarop de ouereenkomst is
gesloten - Ingang met terugwerhende hracht - Risico's - Aangifte - Verplichting
van de uerzekeringnemer - Tijdstip.
De verplichting van de verzekeringnemer om tot het sluiten van de overeenkomst
alle hem bekende omstandigheden mede te delen die hij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door
de verzekeraar, geldt onverkort wanneer de verzekeringsovereenkomst bepaalt dat
ze uitwerking zal hebben op een tijdstip voor het sluiten van de overeenkomst. (Art.
5, eerste lid, wet 25 juni 1992.) ·
16 november 2001
1946

W.A.M.-VERZEKERING
14. - WA.M.-verzel~ering- Gemeenschappelijh Motorwaarborgfonds- Herstelplicht - Geen verzehering.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is niet gehouden tot vergoeding van
de materiele schade, aangezien niet het feit dat de verzekeringsplicht niet werd
nagekomen de reden is waarom geen enkele verzekeringsonderneming verplicht is
tot vergoeding van die schade, maar wel het feit dat de identiteit van de veroorzaker
van het ongeval niet is vastgesteld. (Art. 80, § 1, 3°, wet 9 juli 1975; art. 19, § 1, K.B.
16 dec. 1981.)
524
29 maart 2001
15. - WA.M.-verzehering- Gemeenschappelijh Motorwaarborgfonds- Herstelplicht - Materiele schade - Diefstal, geweldpleging of heling.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is"niet ertoe gehouden de materiele
schade te vergoeden die door een motorrijtuig is veroorzaakt, wanneer de verzekering
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de door het voertuig veroorzaakte
schade, van de personen die zich van het voertuig meester hebben gemaakt door
diefstal of geweldpleging often gevolge van heling, van dekking uitsluit, wanneer uit
de vermeldingen van het bestreden vonnis niet blijkt dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe het voertuig, dat de schade had veroorzaakt, aanleiding
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-333kon geven, niet verzekerd was wegens diefstal van dat voertuig overeenkomstig de
wettelijk bepaalde uitsluiting. (Art. 80, § 1, 3°, wet 9 juli 1975; art. 19, § 1, K.B. 16
dec. 1981.)
29 maart 2001
524
16. - WA.M.-verzekering- Voetganger- Onverschoonbare {out- Voorwaarden.
De beslissing van de appelrechters dat de voetganger die een andere, door hem van
diefstal betichte, voetganger achtervolgt, geen onverschoonbare fout heeft gemaakt
in de zin van art. 29bis, § 1, zesde lid, wet 21 nov. 1989, is naar recht verantwoord
wanneer zij op grand van een feitelijke beoordeling overwegen dat het onvoorzichtige
oversteken van de rijbaan in hoofdzaak het gevolg is van een impulsieve reactie die
ingegeven is door de bezorgdheid om de gevluchte in te halen en dat, wegens de
omstandigheid dat een eerste voertuig beide voetgangers ontweken heeft door op
gepaste wijze te remmen, niet met zekerheid bewezen is dat de achtervolgende
voetganger, die werd aangereden door het voertuig dat het eerste volgde, zich
moedwillig zo gedragen heeft dat hij gevaar liep. (Art. 29bis, § 1, zesde lid, wet 21 nov.
1989.)
3 mei 2001
793
17. - WA.M.-verzekering- Rechtsvordering tot schadevergoeding- Art. 29bis
WA.M.-wet- Politierechter- Bevoegdheid.
De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvorderingen die op een strafvordering zijn gegrond, is niet bevoegd
om kennis te nemen van de rechtsvordering van de slachtoffers en rechthebbenden
die gegrond is op artikel 29bis W.A.M.-wet. (Art. 29bis W.A.M.-wet.)
30 mei 2001
1032
18. - WA.M.-Verzekering- Verzekeraar- Gedwongen tussenkomst - Strafgerecht - Voorwaarden.
De tegen de verzekeraar gerichte rechtstreekse dagvaarding tot afhandeling van
de burgerlijke vordering, waarin de rechtsopvolgers van de overleden verzekerden
niet zijn betrokken, kan niet van ambtswege niet ontvankelijk worden verklaard als
de verzekeraar, in wiens belang artikel 14, § 2, W.A.M.-wet bestaat, geen bezwaar
daartegen aanvoert en ten grande concludeert. (Art. 812 Ger.W.; art. 14, § 2, wet 21
nov. 1989.)
12 juni 2001
1141
19. - WA.M. -verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Vergoedingsplicht- Materiele schade veroorzaakt door niet verzekerd voertuig- Benadeelde Voorafgaande vordering tegen aansprakelijke dader.
Art. 18, b, K.B. 16 dec. 1981 heeft niet tot strekking de benadeelde te verplichten
voorafgaandelijk alle rechtsmiddelen tegen een vermoede aansprakelijke uit te
putten vooraleer een rechtsvordering tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in te stellen, en tast het door de wet geboden recht rechtstreeks een
vordering in te stellen tegen dit fonds niet aan.
13 september 2001
1436
20. - WA.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Herstelplicht - Materiele schade - Veroorzaker van het ongeval - Eigenaar van het
voertuig - Toevallig feit - Voorwaarden.
In het geval van een toevallig feit is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
alleen verplicht om de materiele schade te vergoeden als dat toevallig feit de reden
is waarom geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding gehouden is; dat
is niet het geval wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding
gehouden is omdat de W.A.M.-verzekering de eigen schade van de aansprakelijke
bestuurder niet dekt. (Art. 80, § 1, 2o, wet 9 juli 1975; artt. 17, § 1, 2°, en § 2, en 19
K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)
30 november 2001
2039
21. - WA.M.-verzekering- Verzekeraar- Vergoedingsplicht- Voorwaarde.
De bij art. 29bis W.A.M.-wet 1989 opgelegde verplichting tot schadeloosstelling
bestaat wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze

~~

-334aansprakelijk is, en is niet gegrond op een overtreding die hij zou hebben begaan.
(Art. 29bis W.A.M.-Wet 1989.)
2174
12 december 2001
22. - WA.M.-Verzekering - Vordering tot schadeloosstelling gegrond op art.
29bis WA.M.- Wet 1989 - Bevoegde rechte1:
De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvorderingen die op een straf\rordering zijn gestoeld, is niet bevoegd
om kennis te nemen van de rechtsvordering van de getroffenen en rechthebbenden
gesteund op art. 29bis W.A.M.-Wet 1989. (Art. 29bis W.A.M.-Wet 1989; art. 138 Sv.;
art. 601bis Ger.W.)
12 december 2001
2174

ALLERLEI
23. - Allerlei - Toezicht op de verzekeringsondernemingen - Uitoefening van
een verzekeringsactiviteit - Strafrechtelijke sancties - Bedoelde ondernemingen.
Uit de samenlezing van de artt. 2, 3 en 83, wet 9 juli 1975 betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen, alsook uit het verslag aan de Koning dat voorafging
aan het K.B. 12 aug. 1994 tot wijziging van die wet, blijkt dat de in dat art. 83
bedoelde strafrechtelijke sancties betrekking hebben op de bestuurders van elke
onderneming die krachtens de voormelde wet geen verzekeringsactiviteit kan uitoefenen. (Artt. 2, 3 en 83 wet 9 juli 1975.)
27juni2001
1288

VERZET
1. - Onderzoeksgerechten - Verstekbeslissing.
Tegen een bij verstek gewezen beslissing van een onderzoeksgerecht staat alleen
verzet open wanneer dat rechtscollege als vonnisgerecht uitspraak doet en de
beslissing het karakter heeft van een eigenlijk vonnis in de zin van art. 149 Gw.
10 januari 2001
48
2. - Strafzaken - Devolutieve werking - Voorwerp en draagwijdte.
Uit de regel dat een partij belang moet hebben om verzet aan te tekenen en dat de
devolutieve werking van het verzet niet verder reikt dan de beslissingen die de
opposant kunnen benadelen, volgt dat de vernietiging van het bij verstek gewezen
vonnis ingevolge het ontvankelijk verklaren van dit verzet ook slechts in die mate en
binnen die grenzen gebeurt en alleen betrekking kan hebben op die beslissingen.
(Artt. 151 en 187 Sv.)
30januari2001
184
3. - Strafzaken - Ontvankelijk verklaard verzet - Vernietiging van het verstekvonnis - Beslissingen waarop de vernietiging betrekking heeft - Beperking.
Uit de regel dat een partij belang moet hebben om verzet aan te tekenen en dat de
devolutieve werking van het verzet niet verder reikt dan de beslissingen die de
opposant kunnen benadelen, volgt dat de vernietiging van het bij verstek gewezen
vonnis ingevolge het ontvankelijk verklaren van dit verzet ook slechts in die mate en
binnen die grenzen gebeurt en alleen betrekking kan hebben op die beslissingen.
(Artt. 151 en 187 Sv.)
184
30 januari 2001
4. - Strafzaken - Meerdere partijen - Meerdere beslissingen in Nmzelfde vonnis
- Vonnis bij verstek ten overstaan van een partij en op tegenspraak ten overstaan van
een andere partij- Samenloop van rechtsmiddelen - Verzet van een partij en hager
beroep van een andere partij - Rechtsmiddelen die verschillende beslissingen tot
voorwerp hebben - Ontvankelijk verklaard verzet - Vernietiging van het verstellvonnis - Beslissingen waarop de vernietiging betrekking heeft - Gevolg.
De vernietiging van het bij verstek gewezen vonnis ingevolge het ontvankelijk
verklaren van het verzet strekt zich niet uit tot de beslissingen waarop het verzet

-335geen betrekking heeft; deze beslissingen blijven onverkort bestaan, zodat het hoger
beroep van een andere partij tegen deze beslissingen evenzeer en in dezelfde mate
aanhangig blijft voor de appelrechters. (Artt. 151 en 187 Sv.)
184
30 januari 2001
5. - Strafzaken - Ontvangen verzet - Gevolg.
Wanneer het verzet van de beklaagde tegen de beslissing die hem bij verstek
veroordeelt ontvankelijk wordt verklaard, wordt die beslissing als niet bestaande
beschouwd t.g.v. het ontvankelijk verklaarde verzet. (Art. 187, zesde lid, Sv.)
9 mei 2001
833
6. - Strafzaken - Ontvangen verzet - Vonnis dat het verstelwonnis bevestigt Samenvallen van beide vonnissen - Gevolgen.
Wanneer, in strafzaken, de rechters het verzet ontvankelijk verklaren en door
dezelfde beslissing, bij wege van nieuwe beschikkingen, oordelen dat de verstekbeslissing zijn volledig effect zal sorteren, met de enige wijziging dater voor de straf
een gedeeltelijk uitstel wordt verleend, doen zij uitdrukkelijk uitspraak over de
grond van de zaak; het eerste en het tweede vonnis vallen bijgevolg samen, zodat het
op verzet gewezen vonnis kan verwijzen naar de reden van het verstekvonnis.
9 mei 2001
833
7. - Strafzaken- Verstekbeslissing- Betekening in het buitenland- Ter post
aangetekende brief- Geen betekening aan de persoon - Bijzondere verzettennijn Verlenging van termijnen - Gevolg.
In strafzaken is de beslissing op verzet niet naar recht verantwoord, wanneer, in
geval van een beslissing bij verstek die in het buitenland niet aan de persoon is
betekend, die beslissing geen rekening houdt met de buitengewone verzettermijn
waarop de verlenging van de termijnen overeenkomstig art. 55 Ger. W. van toepassing
is. (Art. 187 Sv.; art. 55 Ger.W.)
16 mei 2001
913
8. - Strafzaken - Devolutieve werking- Veroordeling bij verstek tot een enkele
straf voor meerdere misdrijven - Veroordeling op verzet voor slechts een enkel
bewezen verklaard misdrijf- Handhaving van de bij verstek uitgesprohen enige straf
- Toepassing.
Het behoud van de bij verstek voor meerdere misdrijven uitgesproken enige straf
als bestraffing van het enige op verzet nag bewezen verklaarde misdrijf levert geen
strafverzwaring op en miskent de devolutieve werking van het verzet niet. (Artt. 187
en 188 Sv.)
5 juni 2001
1080
9. - Strafzaken - Beklaagde -Hoger beroep - Verstek - Verdrag Rechten van
de Mens - Artikel 6.3.c - Recht op bijstand van een raadsman naar keuze Vertegenwoordiging door raadsman - Weigering omwille van de mogelijkheid van
bijstand of vertegenwoordiging in het kader van het verzet - Schending van het
verdrag.
Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., de beslissing waarbij de appelrechters
de versteklatende beklaagde het recht ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen
door zijn raadsman en hem aldus de mogelijkheid ontnemen zijn verdediging voor te
dragen door de raadsman van zijn keuze, om reden dat hij naar Belgisch strafprocesrecht oak in graad van beroep de mogelijkheid heeft verzet in te stellen en zich in
het kader van dit verzet te laten bijstaan door een raadsman. (Art. 6.1 en 6.3.c
E.V.R.M.)
4 september 2001
1387

10. - Strafzaken - Beklaagde - Betekening van het verstekvonnis door toezending aan de woon- of verblijfplaats in het buitenland - Buitengewone tennijn van
verzet - Aanvang - Toe passing.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat het verzet door laattijdigheid niet
ontvankelijk is, die gestoeld is op de vaststelling dat de betekening aan een
beklaagde die in Belgie geen gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats heeft, overeenkomstig artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
gebeurde op de datum van de toezending door een gerechtsdeurwaarder van een
afschrift van het verstekvonnis bij een ter post aangetekende brief, wanneer uit geen
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kennis heeft gekregen van de betekening, aangezien de buitengewone termijn van
verzet, bedoeld in artikel187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, een aanvang
neemt na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen en, indien het
niet blijkt dat hij daarvan kennis heeft gekregen, totdat de termijnen van verjaring
van de strafverstreken zijn. (Artt. 40, eerste lid, Ger.W.; 187 Sv.)
1965
20 november 2001
11. - Strafzahen - Eerste nuttige zitting - Niet-verschijnende opposant Uitstel van de zaah - Geen nieuwe dagvaarding - Verzet ongedaan - Geldigheid.
Onwettig is in strafzaken de beslissing van ongedaan verklaring van het verzet zo
de opposant niet is verschenen noch vertegenwoordigd werd op de eerste nuttige
zitting waar de zaak in globo werd uitgesteld zonder nieuwe dagvaarding. (.Art. 208
Sv.)
4 decen1ber 2001
2070

VISSERIJ
ZEEVISSERIJ

ZEEVISSERIJ
Zeevisserij - Maximum toegelaten vangst - Tolerantiegrens - Controle.
De tolerantiegrens voor ramingen inzake de hoeveelheden in kilogram aan board
gehouden vis waarvoor een TAC (Total Allowable Catches of totaal toegestane
vangsten) is vastgesteld beoogt de eenvormigheid van de logboeken om alzo op bet
niveau van de Gemeenschap voor de naleving van de vastgestelde instandhoudingsmaatregelen zorg te dragen en bij te dragen tot een doeltreffender controle op de
naleving van de geldende voorschriften zoals de toegelaten maximumvangsten en
heeft geen betrekking op de opgelegde maximumvangsten zelf. (Art. 5, lid 2,
Verordening nr. 2807/83 van de Commissie van 22 sept. 1983; wet 28 maart 1975;
ministerieel besluit van 23 dec. 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen
tot behoud van de visbestanden in zee.)
29 mei 2001
1025
1. -

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN

Algemeen
Sociaal procesrecht
Allerlei
STRAFZAKEN

Algemeen
Strafvordering
Burgerlijke rechtsvordering
Allerlei
BELASTINGZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN
ALGEMEEN

1. - Burgerlijhe zahen - Algemeen - Datum van het vonnis - Vermelding Verzuim - Gevolg.
Het vonnis dat geen vermelding bevat van de datum waarop het is uitgesproken,
is niet nietig wanneer die datum uit bet zittingsblad blijkt. (Art. 780, eerste lid, 5o,
Ger.W.)
1 februari 2001
213

-3372. - Burgerlijhe zahen - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Conclusies - Termijnen - Beschihhing - Draagwijdte - lnhoud van de
conclusie - Bewijsaanbod - Gevolg
Artikel 7 4 7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niets om trent de inhoud van
de conclusies en sluit niet uit dat de rechter, bij de beoordeling van het bewijsaanbod
dat is gedaan in een binnen de bepaalde termijn overgelegde conclusie, rekening kan
houden met het feit dat een andere partij zich over dit aanbod niet meer kan
uitspreken in een conclusie, ook wanneer dit aanbod wordt gedaan om tegemoet te
komen aan het verweer van die andere partij dat geen stukken ter staving van de
vordering zijn overgelegd. (Art. 747, § 2, Ger.W.)
16 februari 2001
303
3. - Burgerlijhe zaken - Algemeen - Partijen - Zetel - Taal - Rechtspleging
in het Frans- Adressen in het Nederlands- Cassatiemiddel- Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling - Niet-vermelding.
Niet ontvankelijk is het middel dat in een rechtspleging in het Frans het bestreden
vonnis verwijt dat het de wettelijke Franse benaming miskent van steden in het
Nederlands taalgebied waar een van de eiseressen en een van de verweersters hun
zetel hebben, en de wettelijke bepalingen niet aangeeft krachtens welke de betrokken
steden de wettelijke Franse naam hebben die het vermeldt in de vertaling die het
daarvan geeft in die taal. (Art. 1080 Ger.W.)
26 februari 2001
366
4. - Burgerlijke zahen - Algemeen - Eindvonnis over een geschilpunt Vrijwillige tussenhomst in hager beroep - lnvloed.
Wanneer het geding niet wordt hervat door de rechthebbenden van de appellant
hebben de appelrechters, die vaststellen dat die partij geen belang meer heeft bij het
behandelen van zijn hoger beroep, hun rechtsmacht volledig uitgeoefend over het
geschilpunt inzake de schuldvordering van de appellant en konden zij derhalve geen
kennis nemen van het bodemgeschil, zelfs niet bij de uitspraak over de vrijwillige
tussenkomst die bij hen aanhangig was. (Artt. 19, eerste lid, en 812, tweede lid,
Ger.W.)
15 maart 2001
424
5. - Burgerlijhe zaken - Algemeen - Rechterlijke termijnregeling - Conclusietennijnen - Eerbiediging - Conclusies - Neerlegging - Mededeling - Tijdige
neerlegging ter griffie - Gevolg.
Aileen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie
wordt ambtshalve uit het debat geweerd. (Artt. 742, 745, 746 en 747, § 2, Ger.W.)
23 maart 2001
468
6. - Burgerlijhe zahen - Algemeen - Dictum - Begrip.
Geen enkele wetsbepaling schrijft plaats noch vorm voor van het gedeelte van het
vonnis met de beslissing van de rechter over het geschil; het dictum moet alleen die
beslissing verwoorden, het doet verder weinig terzake dat het tussen de vermeldingen van het vonnis staat, in dezelfde orde als de redenen waarop het gegrond is. (Art.
780 Ger.W.)
29 maart 2001
528
7. - Burgerlijhe zaken - Algemeen - Verstekvonnis - Verval - Toepassing.
Een vonnis dat gewezen is krachtens art. 504 Faill.W. wordt geacht op tegenspraak
te zijn gewezen ook als de partij die de opneming in het passiefvan het faillissement
vordert niet aanwezig is; het is niet onderworpen aan de regel bevat in art. 806
Ger.W.
30 maart 2001
555

8. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Rechterlijke termijnregeling- Verstrijken
van termijn - Neerlegging van conclusie - Instemming van partijen - Wijze van
instemming - Gevolg.
De conclusies die na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel 750, § 2,
laatste lid, Ger.W. zijn neergelegd, worden niet ambtshalve uit de debatten geweerd,

-338wanneer het gaat om conclusies die zijn neergelegd met instemming van de andere
partij; die instemming moet niet uitdrukkelijk worden gegeven. (Art. 748, § 1, eerste
lid, en 750, § 2, Ger.W.)
6 april 2001
635
9. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschilpunt - Beslissing waardoor de
rechter zijn rechtsmacht ten valle uitoefent- Nieuwe beslissing van dezelfde rechter
- Zelfde zaak en partijen - Gevolg.
Machtsoverschrijding wordt door een rechter gepleegd wanneer hij uitspraak doet
over een geschilpunt dat bij hem niet langer aanhangig is omdat hij reeds vroeger in
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover definitief uitspraak heeft gedaan.
(Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
19 april 2001
651
10. - Burgerlijke zaken -Algemeen- Gerechterlijke termijnregeling- Conventionele conclusietermijnen - Miskenning - Sanctie.
De sanctie bepaald bij art. 742, § 2, zesde lid, Ger.W., sluit niet uit dat de partijen
zelf een overeenkomst kunnen sluiten betreffende de conclusietermijnen en dat de
partij tegen wie wordt geconcludeerd in strijd met die conventionele regeling, het
verwijderen van die conclusie uit het debat kan eisen. CArt. 747, § 2, Ger.W.)
1 juni 2001
1068
11. - Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis - Naam van de griffier Wijziging - Niet goedgeheurde doorhalingen - Gevolg.
Hoewel niet goedgekeurde doorhalingen of verbeteringen in een vonnis of een
arrest als niet bestaande worden beschouwd, bevat het vonnis waarop de naam van
een griffier is doorgehaald en de naam van een andere griffier is toegevoegd zonder
dat die doorhaling is goedgekeurd, niettemin de naam van de griffier die bij de
uitspraak tegenwoordig is geweest, aangezien het Hof bij de beoordeling van een
cassatiemiddel bevoegd is om na te gaan of het ontbreken van goedkeuring een
verschrijving uitmaakt, die kennelijk blijkt uit het zittingsblad alsook uit het proces
verbaal van de terechtzitting waarop de naam van de toegevoegde griffier vermeld
staat, en die derhalve door het Hof ook mag worden verbeterd. (Art. 780, 1 o, Ger.W.)
1401
7 september 2001
12. - Burgerlijke zahen - Algemeen - Rechtsmacht - Behoud - Deshundigenonderzoeh - Nietig verslag - Nieuw onderzoeh door dezelfde deshundige - Eenzelfde opdracht.
De rechter die een deskundigenonderzoek beveelt, put daardoor zijn rechtsmacht
niet uit om over de zaak te oordelen en om dezelfde deslmndige in een nieuw
onderzoek met eenzelfde opdracht te gelasten. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
20 september 2001
1489
13. - Burgerlijhe zaken- Algemeen- Geding- Onwillige procespartij (artihel
751 Ge1: W) - Conclusies neergelegd buiten de termijn - Gevolg.
Wanneer de onwillige procespartij geconcludeerd heeft buiten de termijn van twee
maanden gesteld in artikel 751, § 1, vierde lid, Ger.W., waardoor haar conclusies door
de rechter uit de debatten worden geweerd, vermag die partij op de vastgestelde
rechtsdag verschijnen en er pleiten over andere regelmatig neergelegde processtukken. (Art. 751 Ger.W.)
27 september 2001
1559
14. - Burgerlijhe zahen - Algemeen - Eindvonnis - Begrip - Partijen De bat.
Ret begrip eindbeslissing impliceert dat over het punt waarop de beslissing
betrekking heeft een debat is gevoerd. (Art. 19; eerste lid, Ger.W.)
8 oktober 2001
1661
15. - Burgerlijhe zahen - Algemeen - Stedenbouw - Herstelvordering Beuoegdheid en bekwaamheid om in rechte op te treden - College van burgemeester
en schepenen - Gemachtigde ambtenaar- Gemeente - Uitsluitende bevoegdheid en
behwaamheid - Ontvanhelijkheid.
Art. 69, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium,
geeft uitsluitend aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemachtigde ambtenaar de bevoegdheid en bekwaamheid om in rechte op te treden teneinde

-339op een van de bij die bepaling voorgeschreven wijzen van herstel te verkrijgen; het
herstel dat door het college van burgemeester en schepenen, in naam van de
gemeente, voor de burgerlijke rechtbank gevorderd wordt, is niet ontvankelijk. (Art.
69 W.W.R.O.S.P.)
12 oktober 2001
1679
16. - Burgerlijke zaken- Algemeen- Laattijdig ingediende conclusie- We ring
uit het de bat - Aard van de beslissing - Cassatieberoep - Gevolg.
Onmiddellijk, d.i. voor de eindbeslissing, vatbaar voor cassatieberoep, is de
beslissing een laattijdig overgelegde conclusie uit het debat te weren, daar ze een
beslissing is waardoor de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt uitput. (Art.
1077 Ger.W.)
2244
20 december 2001
SOCIAAL PROCESRECHT

17. - Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht - Eindvonnis - Begrip Collectieve arbeidsovereenkomst - Bepaling - Draagwijdte - Arbeidshof- Vaststelling - Eindbeslissing.
Wanneer het arbeidshof de draagwijdte vaststelt van een bepaling van een tussen
een organisatie van werknemers en een werkgever gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, oefent het, in zoverre het daarover een beslissing wijst, zijn volledige
rechtsmacht uit en is zijn beslissing derhalve een eindbeslissing, ook al beveelt het
overigens de ambtshalve heropening van het debat. (Art. 19 Ger.W.)
28 juni 2001
1295
ALLERLEI

18. - Burgerlijke zaken - Allerlei - Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging
Curat01:
Art. 1398, tweede lid, Ger.W., is niet verenigbaar met de taak van de curator die het
vonnis dat het faillissement uitspreekt ten uitvoer legt. (Artt. 1398, tweede lid,
Ger.W., 465, 466 en 470 Faillissementswet.)
15 juni 2001
1187

-

19. - Burgerlijke zaken- Allerlei- Akkoord van partijen alvorens uitspraah ten
grande - Gevolg.
Het akkoord van partijen om, alvorens uitspraak te horen doen ten gronde, een
deskundige te laten aanstellen gelast met een door de rechter te bepalen opdracht is
geen overeenkomst gesloten ter oplossing van het geschil dat bij de rechter regelmatig aanhangig is gemaakt. (Art. 1043, eerste lid, Ger.W.)
20 september 2001
1484

STRAFZAKEN
ALGEMEEN

20. - Strafzahen - Algemeen - Beraad - Duur.
Het beraad van de strafrechter duurt voort tot de uitspraak in openbare terechtzitting, zodat de redactie van het nog uit te spreken vonnis of arrest deel uitmaakt
van het beraad. (Artt. 190 en 209 Sv.)
9 januari 2001
32
21. - Strafzaken - Algemeen - Heropening van het debat - Gerechtelijk
Wetboek - Toepassing.
De bepalingen van het Ger.W. betreffende de heropening van het debat zijn als
dusdanig niet van toepassing in strafzaken. (Artt. 772 en 773 Ger.W.)
14 februari 2001
280
22. - Strafzaken - Algemeen - Beschihhend gedeelte - Uitlegging.
Het beschikkende gedeelte van een vonnis of arrest moet worden uitgelegd aan de
hand van zijn redengeving.
3 april 2001
592

-34023. - Strafzahen - Algemeen - Appi'drechters - Eigen redenen - Gevolg Nietigheid van het beroepen vonnis.
Wanneer de appelrechters oordelen dat zij de oordeelkundige redengeving van de
eerste rechter bijtreden, geven zij daarmee eigen redenen en nemen ze niet de
nietigheid van het beroepen vonnis ingevolge onregelmatige samensteiling van de
zetel over.
594
3 april 2001
24. - Strafzahen - Algemeen - Heropening van de debatten - Toepasselijhe
regels.
De regels van de strafrechtspleging, die in strafzaken ook op de heropening van het
debat van toepassing zijn, staan eraan niet in de weg dat een partij, die ter
terechtzitting niet verschenen is, maar tijdens het beraad een nieuw stuk offeit van
overwegend belang ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het
vonnis niet is uitgesproken.
26 juni 2001
1281
25. - Strafzahen - Algemeen - Proces-verbaal van de terechtzitting - Beslissing - Vermelding van de naam van de rechter - Tegenstrijdigheid.
Er bestaat geen enkele tegenstrijdigheid tussen, enerzijds, het proces-verbaal van
de terechtzitting, dat vermeldt dat de raadkamer is voorgezeten door een bepaalde
magistraat en dat ondertekend is door die magistraat en door de griffier, en,
anderzijds, de op dezelfde dag gewezen beschikking die vermeldt dat zij uitgesproken
is door die magistraat en ondertekend is door de griffier en aileen door die
magistraat, zelfs als die beschikking, t.g.v. een verschrijving, eveneens vermeldt dat
zij is uitgesproken door een andere magistraat. (Art. 195bis Sv.; art. 10 wet 1 mei
1849.)
12 september 2001
1434
26. - Strafzahen - Algemeen - Geen proces-verbaal van de terechtzitting Gevolg.
In correctionele en politiezaken is het opsteilen van een proces-verbaal van de
terechtzitting niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; het ontbreken van een
regelmatig proces-verbaalleidt aileen tot nietigheid van de beslissing, als deze zelf
niet aile vereiste vermeldingen inhoudt die de regelmatigheid van de gevoerde
procedure bewijzen.
1830
31 oktober 2001
27. - Strafzahen - Algemeen - Proces-verbaal van de terechtzitting- Vormvereisten - Gevolg.
Is aangetast door nietigheid het vonnis van de strafrechter waarbij de regelmatigheid van de tijdens de terechtzitting gevoerde rechtspleging niet blijkt uit dat vonnis
of uit andere processtukken en het proces-verbaal van de terechtzitting niet is
ondertekend door de voorzitter en de griffier. (Art. 10 wet 1 mei 1849; art. 155, 189 en
190ter Sv.)
2063
4 december 2001
28. - Strafzahen - Algemeen - Onderzoehsgerecht- Beschihhing tot verwijzing
- Samenstelling van het gerecht - Onregelmatigheid - Gevolg.
Een beschikking van verwijzing van de verdachte naar het vonnisgerecht waaruit
blijkt dat dezelfde magistraat als procureur des Konings en als voorzitter van de
raadkamer zijn ambt uitoefent, bevat een onregelmatigheid waardoor deze beschikking als authentieke akte niet bestaat. (Art. 127 Sv.)
2078
4 december 2001
STRAFVORDERING

29. - Strafzahen
Strafvordering - Onderzoehsgerechten - Raadlwmer Beslissing van regeling van de procedure - Uitspraah - Openbare terechtzitting Rechtsgeldigheid.
De beslissing van de raadkamer die de procedure regelt, moet niet het voorwerp
uitmaken van een uitspraak maar enkel van een akte die gedateerd en ondertekend
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-341is door de voorzitter en de griffier, zodat de omstandigheid dat de beslissing in
openbare terechtzitting is uitgesproken, de rechtsgeldigheid van de beslissing zelf
niet aantast. (Art. 127 Sv.)
218
6 februari 2001
30. - Strafzaken - Strafvordering - Ontvankelijkheid - Redelijke tennijn Overschrijding - Artikel 6.1 E. VR.M.
Een eventuele overschrijding van de redelijke termijn kan niet leiden tot verval
van de strafVordering
13 februari 2001
267
31. - Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving - Wijziging - Begrip.
Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt, enerzijds
moet vaststellen dat het opnieuw omschreven feit hetzelfde is als dat op grand
waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet toezien dat de beklaagde
zich tegen de nieuwe omschr~jving kan verdedigen, moet hij die voorwaarden niet
vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschr~jving aan te passen of te
preciseren. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; art. 6.3.b
E.V.R.M.)
14 februari 2001
280
32. - Strafzaken - Strafuordering - Neerlegging van de stukken na sluitng van
de debatten - Gevolgen.
Wanneer nieuwe stukken voorgelegd worden na sluiting van de debatten en de
rechter oordeelt dat hij het niet dient te heropenen, kan hij die stukken alleen maar
uit de rechtspleging weren.
14 februari 2001
298
33. - Strafzaken - Strafvordering - Vereiste vermeldingen - Toepasselijke
wetsbepalingen - Aanwijzing in beslissing.
Geen wetsbepaling vereist dat de voor de bestraffing noodzakelijke aanwijzing van
wetsartikelen die reeds in de motivering van het vonnis of arrest zijn vermeld, in het
dispositief wordt herhaald
20 februari 2001
342
34. - Strafzaken - Strafvordering - Rechtstreekse dagvaarding van het openbaar ministerie - Verzachtende omstandigheden - Vermelding - Verplichting Grenzen.
Wanneer de correctionele rechtbank, op haar in het vonnis gepreciseerde gronden,
zich m.b.t. de in de rechtstreekse dagvaardingen van het O.M. vermelde verzachtende omstandigheden niet onbevoegd heeft verklaard, heeft zij die omstandighederi
aangenomen. (Artt. 1, tweede lid, 2, tweede lid en 3, tweede lid, Wet Verzachtende
Omstandigheden.)
4 april 2001
605
35. - Strafzaken - Strafvordering - Militair Gerechtshof - Vonn van de
beslissing - Uitspraak na geheime stemming - Vaststelling.
De arresten van het Militair Gerechtshof behoeven niet op straffe van nietigheid
vast te stellen dat zij na geheime stemming zijn gewezen. (Art. 8 Besluitwet 14 sept.
1918.)
678
24 april 2001
36. - Strafzaken - Strafvordering - Beslissing tot veroordeling bij verstek Verstrijken van de gewone verzettermijn - Gevolgen.
Na het verstrijken van de gewone verzettermijn, en voor zover geen enkel
rechtsmiddel is aangewend, is de bij verstek gewezen veroordelende beslissing in
kracht van gewijsde gegaan, onder voorbehoud van verzet tijdens de buitengewone
termijn. (Art. 187 Sv.)
25 april 2001
721
37. - Strafzaken- Strafvordering- Uitstel van de tenuitvoerlegging- Draagwijdte.
Wanneer de rechter gelast dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het
arrest, hetzij van de hoofdstraffen ofvervangende straffen, dan wel van een gedeelte
ervan wordt uitgesteld, beslist hij over een modaliteit van het aan de veroordeling te
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-342verbinden gevolg, waartoe de wet hem de vrije beoordeling overlaat, zonder in te
grijpen in de uitvoering van vonnissen of arresten zoals bedoeld in artikel 40
Grondwet, noch in de uitvoering van de veroordeling zoals bedoeld in artikel 376
Wetboek van Strafvordering. (Art. 40 Grondwet; art. 376 Sv.; art. 8 Probatiewet.)
15 mei 2001
889
38. - Strafzaken - Strafvordering - Redelijke tennijn - Overschrijding Gevolg.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke
de zaak behandeld moet worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden
gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de rechter in hoger beroep de door
de eerste rechter opgelegde strafte verminderen ofbelet hem deze strafte verhogen.
(Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.)
15 mei 2001
889

39. - Strafzaken -- Strafvordering- Onderzoek en belwndeling ter terechtzitting
- Pleegvormen - Onderzoek en behandeling met gesloten deuren - Beslissing Draagwijdte.
Ofschoon de beslissing van de rechter in strafzaken, dat het onderzoek en de
behandeling van een zaak tot de uitspraak van het arrest zal geschieden met gesloten
deuren, geldt voor alle terechtzittingen waarop de zaak behandeld wordt, is de
rechtspleging niet door nietigheid aangetast wanneer de behandeling van de zaak op
een van de opeenvolgende terechtzittingen toch gebeurt in het openbaar en niet blijkt
dat een van de partijen zich hiertegen heeft verzet, nu de behandeling van de zaak
in openbare terechtzitting de regel is en de behandeling met gesloten deuren de
uitzondering. (Art. 148, eerste lid, Grondwet; art. 10, eerste lid, Sv.)
15 mei 2001
908
40. - Strafzaken- Strafvordering- Onderzoek en behandeling ter terechtzitting
- Pleegvormen - Beslissing tot onderzoek en behandeling met gesloten deuren Openbare terechtzitting zonder verzet van de partijen - Gevolg.
Ofschoon de beslissing van de rechter in strafzaken, dat het onderzoek en de
behandeling van een zaak tot de uitspraak van het arrest zal geschieden met gesloten
deuren, geldt voor alle terechtzittingen waarop de zaak behandeld wordt, is de
rechtspleging niet door nietigheid aangetast wanneer de behandeling van de zaak op
een van de opeenvolgende terechtzittingen toch gebeurt in het openbaar en niet blijkt
dat een van de partijen zich hiertegen heeft verzet, nu de behandeling van de zaak
in openbare terechtzitting de regel is en de behandeling met gesloten deuren de
uitzondering. (Art. 148, eerste lid, Grondwet; art. 10, eerste lid, Sv.)
15 mei 2001
908
41. - Strafzal<en- Strafvordering- Verstekdoende partij- Verzoek tot heropening der debatten - Ontvanhelijkheid.
De regels van de strafrechtspleging, die in strafzaken ook op de heropening van het
debat van toepassing zijn, staan eraan niet in de weg dat een partij, die ter
terechtzitting niet verschenen is, maar tijdens. het beraad een nieuw stuk offeit van
overwegend belang ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het
vonnis niet is uitgesproken.
26juni2001
1281
42. - Strafzaken - Strafvordering - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Aard.
De beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een door het lnternationaal Straftribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel en het op het hoger beroep
tegen die beschikking gewezen arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling zijn
geen vonnissen of arresten op de strafvordering in de zin van art. 407, tweede lid, Sv.
(Art. 407, tweede lid, Sv.)
7 augustus 2001
1357
43. - Strafzahen -- Strafvordering - Proces-verbaal van de terechtzitting Handteheningen - Voorzitter - Griffier - Ontbreken van een van de vereiste
handtekeningen - Gevolg.
Het proces-verbaal waarin de griffier de bij artikel155 Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel door de voorzitter als door de

-343griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven om aan het procesverbaal dat die aantekeningen bevat, authenticiteit te verlenen, is substantieel.
(Artt. 155 en 189 Sv.; 10 wet 1 mei 1849.)
1666
9 oktober 2001
44. - Strafzaken - Strafvordering - Proces-verbaal van de terechtzitting Handtekening van de voorzitter - Ontbreken van een handtekening - Nietigheid Vaststelling van de regelmatigheid van de rechtspleging in andere processtukken Gevolg.
Ret feit dat een proces-verbaal van de terechtzitting waarop de appelrechters de
zaak hebben onderzocht, niet is ondertekend door de voorzitter en derhalve nietig is,
kan niet leiden tot de nietigheid van de bestreden beslissing, wanneer uit de
vermeldingen van de andere processtukken voldoende blijkt dat de rechtspleging
regelmatig is verlopen. (Artt. 155 en 189 Sv.; 10 wet 1 mei 1849.)
1666
9 oktober 2001
45. - Strafzaken - Strafvordering - Hof van beroep - Proces-verbaal van de
terechtzitting - Geen handtekening van de voorzitter of van de griffier- Daaropvolgend arrest - Gevolg.
Wanneer het proces-verbaal van een terechtzitting waarop de zaak in hager beroep
is behandeld, niet is ondertekend door de voorzitter of door de griffier, is het arrest
van het hof van beroep niet nietig wanneer dat arrest of een daarv66r maar na dat
proces-verbaal gewezen arrest alle vaststellingen bevat waaruit de regelmatigheid
van de rechtspleging kan worden afgeleid. (Art. 10 wet 1 mei 1849; art. 780 Ger.W.)
24 oktober 2001
1763
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

46. - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Rechter - Verplichting om
uitspraak te doen over alle punten van de vordering.
Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek wordt door de rechter geschonden wanneer deze
zich in strafzaken niet uitspreekt over een van de punten van de vordering van de
burgerlijke partij. (Art. 1138, 3o, Ger.W.)
24 oktober 2001
1755
ALLERLEI

47. - Strafzaken- Allerlei- Burgerlijke partij- Getuige- Eedaflegging.
Voor het hof van assisen kan de burgerlijke partij, na haar aanstelling in die
hoedanigheid en na regelmatig als getuige te zijn opgeroepen, in de regel niet onder
eed worden gehoord; zij kan evenwel krachtens de aan de voorzitter van het hof door
de wet toegekende discretionaire macht zonder eed en louter ten titel van inlichting
worden gehoord. (Artt. 268, 269 en 322 Sv.)
28 maart 2001
517

BELASTINGZAKEN
48. - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van
beroep - Ondertekening - Fysieke personen - Vertegenwoordiging - Bevoegd
persoon - Ontvankelijkheid.
De voorziening die namens de belastingplichtige is ingediend door zijn moeder en
door zijn fiscaal raadgever, is niet ontvankelijk, aangezien art. 378 W.I.B. 1992 de
tussenkomst van een lasthebber die geen advocaat is, uitsluit. (Art. 378 W.I.B. 1992.)
1685
12 oktober 2001
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AANHOUDING
1. - Aanhouding - Vrijheidsbeneming- Begrip.
Ret verlies van de vrijheid van komen en gaan is een feitenkwestie die in concreto
en in het licht van de omstandigheden eigen aan iedere zaak moet worden beoordeeld; het Hof gaat na of het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling op
grond van zijn vaststellingen wettig beslist dat de verdachte werkelijk van zijn
vrijheid is beroofd minder dan vierentwintig uur v66r de betekening van het tegen
hem verleende bevel tot aanhouding. (Art. 2, 5°, Wet Voorlopige Hechtenis.)
21 november 2001
1981

BEVEL TOT AANHOUDING
2. - Bevel tot aanhouding - Controle van de regelmatigheid - Tijdstip.
Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan de regelmatigheid van het aanhoudingsmandaat 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. (Artt. 21, § 4, en 22,
eerste en vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
3 juli 2001
1328
3. - Bevel tot aanhouding - Niet dadelijk verleend - Eerste onderuraging Onderzoeksrechter - Onderzoeksmaatregelen - Verdachte die ter beschikking blijft
van de magistraat - Begrip - Draagwijdte.
De verdachte jegens wie, na zijn eerste ondervraging door de onderzoeksrechter,
niet dadelijk een aanhoudingsbevel uitgevaardigd wordt en die ter beschikking van
die magistraat blijft tijdens de tenuitvoerlegging van de onderzoeksmaatregelen die
hij bevolen heeft om een gegeven van de ondervraging te controleren, is niet in
vrijheid gelaten in de zin van art. 28 Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 16, § 3, en 28
Wet Voorlopige Hechtenis.)
7 augustus 2001
1361
4. - Bevel tot aanhouding - Voorwaarden.
De uitvaardiging van een aanhoudingsbevel is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de verdachte zich niet geheel vrijwillig aan de noodwendigheden van het
onderzoek onderwerpt. (Art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
17 oktober 2001
1709
5. - Bevel tot aanhouding - Ogenblik waarop het aanhoudingsbevel wordt
uitgevaardigd.
De onderzoeksrechter moet geenszins een aanhoudingsbevel uitvaardigen zodra de
verdachte voor het eerst door de onderzoekers is gehoord of zodra een eerste
onderzoeksmaatregel tegen hem is genomen. (Art. 16, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
17 oktober 2001
1709
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-3456. - Bevel tot aanhouding - Twee telastleggingen - Verdachte die daarvoor in
vrijheid is gesteld voor een van de telastleggingen - Gronden van het bevel tot
aanhouding - Controle van de regelmatigheid - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht dat de regelmatigheid moet onderzoeken van een aanhoudingsbevel dat op grond van twee telastleggingen is uitgevaardigd met toepassing
van art. 16 Wet Voorlopige Hechtenis, kan de gronden van dat bevel verbeteren en
aanvullen door, voor een van de twee telastleggingen, naar art. 28 van die wet te
verwijzen, en, wat die telastlegging betreft, te vermelden dat de nieuwe en ernstige
omstandigheden die, met toepassing van artikel 28, § 1, 2°, van die wet, de voormelde
maatregel, gelet op de daarv66r onderzochte feiten, noodzakelijk maken, uit de
nieuwe feiten voortvloeien die bedoeld worden in de andere telastlegging. (Artt. 16,
21 en 28 Wet Voorlopige Hechtenis.)
14 november 2001
1933

BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK
7. - Bevel tot aanhouding bij verstek- Niet-uitgevoerd bevel tot aanhouding bij
verstek - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Ontvankelijkheid.
Uit artikel 27, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat, indien er
binnen de erin bepaalde termijn geen uitspraak wordt gedaan over het verzoekschrift
tot voorlopige invrijheidstelling, de betrokkene in vrijheid wordt gesteld, volgt dat
een verzoeker tegen wie een bevel tot aanhouding bij verstek niet is uitgevoerd, geen
ontvankelijk verzoek tot voorlopige invrijheidstelling kan indienen. (Artt. 27, derde
lid, en 34, derde lid, W.V.H.)
9 oktober 2001
1672

HANDHAVING
8. - Handhaving- Redelijke termijn- Eerlijk proces- Beoordeling- Bevoegdheid.
De rechter die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doet, is niet bevoegd om te
oordelen of grieven die afgeleid zijn uit de schending van het recht om op onpartijdige
wijze binnen een redelijke termijn te worden berecht, gesteld dat ze gegrond zijn, een
eerlijk proces voor het vonnisgerecht onmogelijk zullen maken. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
7 februari 2001
243
9. - Handhaving - Onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden - Wet Voorlopige Hechtenis 1990 - Eigen maatregelen tot controle van regelmatigheid van
procedure- Toepassing- Gevolg t.o.v. procedure van zuivering van nietigheden.
Wanneer in zake voorlopige hechtenis de door verdachte opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot handhaving van
de voorlopige hechtenis betreffen waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen maatregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, zijn aileen die
procedurebepalingen toepasselijk.
20 februari 2001
343
10. - Handhaving - Aanwijzingen van schuld - Nietigheid van onderzoekshandeling - Taah van het onderzoehsgerecht - Prima facie onderzoeh van aangevoerde onregelmatigheid.
Wanneer een verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de
hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen schuldaanwijzingen bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is het onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de
aangevoerde onregelmatigheid.
20 februari 2001
343
11. - Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis - Cassatieberoep - Termijn waarbinnen het Hof
uitspraah moet doen - Onderzoehsgerechten - Bevoegdheden.
Wanneer cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van de kamervan inbeschuldigingstelling
tot handhaving van de voorlopige hechtenis, zijn de onderzoeksgerechten niet
bevoegd om uitspraak te doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis en

---

---

-346blijft de verdachte in hechtenis tot de datum van het arrest van het Hofvan Cassatie,
dat binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de datum van het
cassatieberoep moet worden gewezen. (Art. 31, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
14 maart 2001
422
12. - Handhaving - Motivering - Systematische herhaling - Wettigheid.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die een beschikking tot
voorwaardelijke invrijheidstelling wijzigt en de handhaving van de voorlopige
hechtenis beveelt door alleen te verwijzen naar de in het aanhoudingsbevel weergegeven redenen en naar de vroegere arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling,
waarvan de motivering eveneens tot een verwijzing beperkt blijft, is niet naar recht
verantwoord, wanneer die systematische herhaling van dezelfde motieven door de
loutere verwijzing naar een of meerdere eerdere beslissingen op een automatisme
wijst dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter van de voorlopige
hechtenis, met de noodzakelijke individualisering en met het evolutief karakter
ervan. (Artt. 16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
21 maart 2001
460
13. - Handhaving- Maandelijhse bevestiging- Afsluiting van het onderzoehGevolg.
De afsluiting van het onderzoek maakt een einde aan de bij de Wet Voorlopige
Hechtenis ingerichte maandelijkse verschijning. (Art. 22 Wet voorlopige Hechtenis.)
4 april 2001
618
14. - Handhaving- Raadhamer- Verslag van de onderzoehsrechter- Vervanging van een onderzoehsrechter door een andere - Onderzoehsrechter die voordien de
raadkamer heeft uoorgezeten - Gevolg.
Alleen uit het feit dat de magistraat, die de wettig verhinderde onderzoeksrechter
vervangt om aan de raadkamer uitsluitend verslag uit te brengen, die raadkamer
daarv66r heeft voorgezeten en de voorlopige hechtenis van de verdachte heeft
gehandhaafd, kan geen gebrek aan objectiviteit van dat verslag worden afgeleid.
(Art. 322 Ger.W.; art. 21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
9mci2001
~9
15. - Handhaving- Raadkamer - Rechtspleging- Verslag van de onderzoeksrechteJ:
Het mondeling verslag van de onderzoeksrechter is een substantiele voorwaarde
voor de geldigheid van de rechtspleging die gevolgd wordt voor de raadkamer, die
moet beslissen of er grand tot handhaving van de voorlopige hechtenis bestaat. (Art.
21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)
9 mei 2001
839
16. - Handhaving- Raadhamer- Rechtspleging- Verslag van de onderzoeksrechter - Objectiviteit - Recht van uerdediging - Begrip.
De beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis van
de verdachte miskent het recht van verdediging niet door het enige feit dat het
verslag van de onderzoeksrechter niet objectief zou zijn geweest, aangezien de
verdachte de mogelijkheid heeft gehad om dat verslag van de onderzoeksrechter voor
de raadkamer tegen te spreken. (Art. 21, § 1, Wet voorlopige Hechtenis; algemeen
beginsel van het recht van verdediging.)
9 mei 2001
839
17. - Handhaving - Redelijke termijn - Beoordeling door de rechter.
De rechter die oordeelt dat de voorwaarden voor de handhaving van een voorlopige
hechtenis vervuld zijn, mag de redelijke termijn van de voorlopige hechtenis
beoordelen rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden van de zaak. (Art.
5.3 E.V.R.M.)
19juni2001
1232
18. - Handhaving - Handhaving door de raadkamer - Hoger beroep
Vernietiging van de beschikking door de kamer van inbeschuldigingstelling Deuolutieve kracht van het hager bei·oep.
Wanneer de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de
voorlopige hechtenis, doet de kamer van inbeschuldigingstelling die de beschikking
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-347vernietigt, uitspraak over de handhaving van die hechtenis wegens de devolutieve
kracht van het hoger beroep en niet bij wege van evocatie. (Art. 30 Wet Voorlopige
Hechtenis.)
31 juli 2001
1347
19. - Handhaving - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep - Neerlegging van nieuwe stukken - Vordering tot uitstel met het oog op de inzage van die
stukken zonder afstand van de termijn om uitspraak te doen - Verwerping- Gevolg.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt zijn beslissing
niet naar recht, wanneer de verdachte een verdaging van de zaak wenst binnen de
grenzen van de termijn van vijftien dagen, bedoeld in art. 30, § 3, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis, om nieuwe stukken te raadplegen die bij het dossier zijn
gevoegd, en het v66r het verstrijken van die termijn en zonder te hebben vastgesteld
dat de kamer niet v66r het verstrijken van die termijn zitting kon houden, beslist dat
de verdachte in zijn recht van verdediging is "hersteld" zonder de zaak te hebben
verdaagd. (Artt. 30, § 3, derde lid, en 32 Wet Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel
van het recht van verdediging.)
31 juli 2001
1349
20. - Handhaving - Onderzoeksgerecht - Beslissing - Grondslag - Volledig
dossier - Begrip.
Het volledige dossier waarover het onderzoeksgerecht, in de regel, moet beschikken om te kunnen beslissen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, bestaat
uit het geheel van de onderzoeksstukken. (Artt. 21, 22, 26, § 3, 27 en 30, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
19 september 2001
1482
21. - Handhaving - Cassatiemiddel - Onvolledig dossier- Geen voeging van
de stukken - Artikel 5.4 E. V.R.M. - Recht van verdediging.
De verdachte wiens voorlopige hechtenis is gehandhaafd door de kamer van
inbeschuldigingstelling, kan geen schending van art. 5.4 E.V.R.M. of een miskenning
van zijn recht van verdediging aanvoeren wegens het vermeende ontbreken van
stukken in het hem en zijn raadsman ter beschikking gestelde dossier, wanneer uit
de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat de verdachte voor de
kamer van inbeschuldigingstelling de volledigheid en onpartijdigheid van het mondeling verslag van de onderzoeksrechter aan de raadkamer heeft betwist, noch dat
hij hetzij het verhoor van die magistraat met betrekking tot de stukken die zouden
ontbreken, hetzij de voeging van die stukken, hetzij de verdaging van de zaak met
het oog op de voeging en het onderzoek van die stukken heeft gevorderd. (Art. 5.4
E.V.R.M.; artt. 21, § 3, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
19 september 2001
1482
22. - Handhaving - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing naar de
correctionele rechtbank- Handhaving van de hechtenis- Afzonderlijke beschikking
- Afzonderlijk de bat - Omvang.
Artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis houdt in, eensdeels, dat de raadkamer
eerst over de verwijzing oordeelt en vervolgens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke beschikkking over de handhaving van de voorhechtenis, anderdeels, dat over
deze handhaving een afzonderlijk debat wordt gevoerd; geen wetsbepaling vereist
dat deze beslissing tot handhaving uit een gelijktijdig beraad zou voortvloeien. (Art.
26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
25 september 2001
1542
23. - Handhaving - Voorwaarden - Volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid - Onderzoeksgerechten - Beoordeling.
Het onderzoeksgerecht beoordeelt op onaantastbare wijze, in feite, of het voor de
openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk is om de voorlopige hechtenis te handhaven; het kan zijn vaststelling dat de handhaving van de voorlopige hechtenis
volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, kracht bijzetten door te wijzen
op het bestaan van een of meerdere in art. 16, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis,
bedoelde voorwaarden. (Artt. 16 en 21, § 4, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 oktober 2001
1834

~

-34824. - Handhaving- Volstrekte noodzakelijhheid- Zwaarwichtige en uitzonderlijke omstandigheden - Persoonlijhheid van de verdachte - Begrip - Verwijzing
naar het aanhoudingsbevel.
De kamer van inbeschuldigingstelling verantwoordt haar beslissing om de voorlopige hechtenis van de verdachte te handhaven niet naar recht, wanneer ze naar de
gewone, in het aanhoudingsbevel voorgestelde omschrijving van de feiten verwijst,
maar geen melding maakt van de omstandigheden, eigen aan de persoonlijkheid van
de verdachte, die die handhaving volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare
veiligheid. (Artt. 16, § 5, 22 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
5 december 2001
2087
25. - Handhaving- Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding- Voorlopige
Hechteniswet- Eigen procedureregelen tot controle van de regelmatigheid- Gevolg.
Wanneer de door de verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot
het verlenen van een bevel tot aanhouding en de handhaving van de voorlopige
hechtenis betreffen, waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen procedureregelen tot
controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, zijn alleen die procedureregelen van toepassing en levert een miskenning van deze wettelijke voorwaarden
geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artt. 131 en 235bis Sv.
op.
26 december 2001
2287

OPHEFFING
26. - Opheffing -Hoger beroep door het openbaar ministerie - Verdachte door
de gevangenisdirectie in vrijheid gesteld voor het verstrijhen van de tennijn van hager
beroep - Gevolg.
Wanneer het openbaar ministerie wettig binnen de termijn voorgeschreven bij
artikel 30, § 2, Voorlopige Hechteniswet, hoger beroep heeft ingesteld tegen de door
de raadkamer gewezen beschikking, blijft de verdachte, krachtens artikel 30, § 3,
tweede lid, Voorlopige Hechteniswet in hechtenis totdat over het hoger beroep is
beslist, voor zover dit geschiedt binnen vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld,
zodat de omstandigheid dat de verdachte door de directeur van de gevangenis in
vrijheid werd gesteld vooraleer de termijn waarbinnen het openbaar ministerie hoger
beroep kon instellen verstreken was, niet meebrengt dat het tegen hem afgeleverd
bevel tot aanhouding niet langer geldt. (Art. 30, §§ 2 en 3, Voorlopige Hechteniswet.)
26 juni 2001
1286

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
27. - Voorlopige invrijheidstelling- Kamer van inbeschuldigingstelling- Probatieuitstel - Herroeping - Onmiddellijhe aanhouding - Cassatie - Verwijzing.
De vernietiging wordt zonder verwijzing uitgesproken wanneer het Hof een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling vernietigt dat het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt van een veroordeelde, wiens onmiddellijke aanhouding was bevolen
door de rechter die het probatieuitstel herroept dat hem door een eerdere beslissing
was toegekend. (Art. 429 Sv.)
14 maart 2001
420
28. - Voorlopige invrijheidstelling- Veroordeling met onmiddellijke aanhouding
- Verzoek na cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling - Bevoegdheid.
Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling tegen de beslissing tot onmiddellijke
aanhouding afgeleverd na een veroordeling waartegen cassatieberoep is ingesteld,
kan niet bij het Hof worden ingediend maar bij het gerecht dat uitspraak moet doen
over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, zijnde de kamer van inbeschuldigingstelling.
(Art. 27, § 1, 5°, en§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
20 maart 2001
453
29. - Voorlopige invrijheidstelling - Invrijheidstelling onder voorwaarden Beslissingen tot voorwaardelijke invrijheidstelling - Onregelmatige betekening Gevolg.

-349De betekening
vormvereiste dat
doen ingaan; de
nietigheid van de
3 juli 2001

van de beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling is een
ertoe strekt de termijnen voor hager beroep of cassatieberoep te
onregelmatigheid van die betekening heeft bijgevolg niet de
beslissing tot gevolg. (Art. 37 Wet Voorlopige Hechtenis.)
1327

30. - Voorlopige invrijheidstelling - Invrijheidstelling onder voorwaarden Beschuldigde verwezen naar het hof van assisen - Wettelijkheid.
Het hofvan assisen of, indien het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling aan haar
moet worden gericht, de kamer van inbeschuldigingstelling, kunnen de beschuldigde
in voorlopige vrijheid stellen en hem verplichten een ofmeerdere voorwaarden nate
leven. (Artt. 27, § 1, 4°, en 35, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
3 juli 2001
1327
31. - Voorlopige invrijheidstelling - Bevel tot aanhouding bij verstek - Nietuitgevoerd bevel tot aanhouding bij verstek - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
- Ontvankelijkheid.
Uit artikel 27, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat, indien er
binnen de erin bepaalde termijn geen uitspraak wordt gedaan over het verzoekschrift
tot voorlopige invrijheidstelling, de betrokkene in vrijheid wordt gesteld, volgt dat
een verzoeker tegen wie een bevel tot aanhouding bij verstek niet is uitgevoerd, geen
ontvankelijk verzoek tot voorlopige invrijheidstelling kan indienen. (Artt. 27, derde
lid, en 34, derde lid, W.V.H.)
9 oktober 2001
1672
32. - Voorlopige invrijheidstelling - Veroordeling bij verstek - Onmiddellijke
aanhouding -Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kennelijk
niet ontvankelijk hager beroep - Gevolg.
Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is
ingediend door een persoon die door de correctionele rechtbank bij verstek, met
onmiddellijke aanhouding, is veroordeeld, is niet ontvankelijk, wanneer het hager
beroep dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet
ontvankelijk is wegens laattijdigheid (lmpliciet). (Art. 27, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
21 november 2001
1979

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
33. - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Raadkamer - Beschikking Betekening - Termijn - Laattijdigheid - Gevolg.
Noch art. 37 Wet Voorlopige Hechtenis noch enig andere wettelijke bepaling leggen
een nietigheid of een sanctie op als de beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling niet binnen de voor die vormvereiste voorgeschreven termijn van vierentwintig
uur aan de verdachte is betekend. (Art. 37 Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 januari 2001
211
34. - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Raadkamer - Beschikking Geen betekening -Hoger beroep van het openbaar ministerie -Recht van verdediging - Gevolg.
Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het O.M. hager beroep
heeft ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer tot invrijheidstelling van de
verdachte, die beslissing aan de verdachte niet is betekend, aangezien de kamer van
inbeschuldigingstelling, op het hager beroep van het OM aileen, recht kan doen op de
grieven van de verdachte. (Artt. 30 en 37 Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 januari 2001
211
35. - Invrijheidstelling onder voorwaarden- Verlenging van de voorwaardenCassatieberoep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Wanneer de verdachte of de beklaagde voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, is zijn
cassatieberoep tegen het arrest dat beslist een of meerdere van die voorwaarden te
verlengen, niet zonder bestaansreden, aangezien de tenuitvoerlegging van de voorwaarde of voorwaarden blijft voortduren na de voorlopige invrijli"eidstelling.
1003
23 mei 2001

-35036. - Invrijheidstelling onder voorwaarden - Gevangenneming - Beschuldigde
verwezen naar het hof van assisen - Wettigheid.
Het hof van assisen of, wanneer het geen zitting houdt, de kamer van inbeschuldigingstelling, kunnen de beschuldigde in voorlopige vrijheid stellen en hem verplichten een ofmeerdere voorwaarden nate leven (lmpliciet). (Artt. 27, § 1, 4°, en 35,
§ 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
23 mei 2001
1003
37. - Invrijheidstelling onder voorwaarden- Verlenging van de voorwaardenMotive ring.
De beslissing om de voorwaarden voor de voorlopige invrijheidstelling te verlengen, moet met redenen omkleed zijn. (Art. 16, § 5, en 35, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
23 mei 2001
1003

INZAGE VAN HET DOSSIER
38. - Inzage van het dossier.
Geen miskenning van het recht van verdediging kan voortvloeien uit de nietkennisneming van stukken waarvan men de inzage weigert ofschoon de kans daartoe
binnen de wettelijk bepaalde tennijn tot uitspraak gegeven werd. (Artt. 22 en 30
Voorlopige Hechteniswet.)
6 november 2001
1870

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
39. - Regeling van de rechtspleging - Inzage van het dossier- Zaak in beraad
- Bepaling van de dag voor uitspraak - Gevolg.
Voor het regelen van de rechtspleging inzake een preventief gehechte verdachte,
worden de verdachte en dienst raadsman ter kennis gebracht dat het dossier
gedurende twee dagen ter beschikking wordt gehouden; wanneer de raadkamer de
zaak in beraad houdt om haar beschikking uit te spreken en een dag heeft bepaald
voor haar uitspraak, vereist geen wetsbepaling daarenboven dat de verdachte die
zich in voorlopige hechtenis bevindt evenals zijn raadsman nogmaals in kennis
zouden worden gesteld dat het dossier gedurende twee dagen ter beschikking wordt
gehouden. (Art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 127 Sv.)
25 september 2001
1542
40. - Regeling van de rechtspleging- Verwijzing naar de correctionele rechtbank
- Handhaving van de hechtenis - Afzonderlijke beschikking - Afzonderlijk de bat.
Artikel 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis houdt in, eensdeels, dat de raadkamer
eerst over de verwijzing oordeelt en vervolgens, in voorkomend geval, bij afzonderlijke beschikkking over de handhaving van de voorhechtenis, anderdeels, dat over
deze handhaving een afzonderlijk debat wordt gevoerd; geen wetsbepaling vereist
dat deze beslissing tot handhaving uit een gelijktijdig beraad zou voortvloeien. (Art.
26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
25 september 2001
1542

GEVANGENNEMING
41. - Gevangenneming - Beschuldigde verwezen naar het hof van assisen Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Invrijheidstelling onder voorwaarden Wettigheid.
Het hof van as sis en of, wanneer het geen zitting houdt, de kamer van inbeschuldigingstelling, kunnen de beschuldigde in voorlopige vrijheid stellen en hem verplichten een of meerdere voorwaarden nate leven (Impliciet). (Artt. 27, § 1, 4 o, en 35,
§ 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
23 mei 2001
1003
42. - Gevangenneming - Raadkamer - Toesturen der stukken met het oog op
inbeshuldigingstelling- Hoger beroep van de verdachte- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Cassatieberoep.

-

351-

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatieberoep tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet ontvankelijk verklaart het hoger
beroep van de verdachte tegen een beschikking van de raadkamer waarbij wordt
bevolen dat de stukken aan de procureur-generaal zullen worden toegestuurd en een
beschikking tot gevangenneming wordt gegeven. (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; 26, § 5,
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
28 augustus 2001
1371

HOGER BEROEP
43. - Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling Regelmatigheid - Toezicht - Verplichting.

Rechtspleging -

De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar
ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure nagaan in alle gevallen waarin ze van de zaak kennisneemt;
die regel is eveneens van toepassing, wanneer dat rechtscollege kennisneemt van een
hoger beroep inzake voorlopige hechtenis. (Art. 235bis, §§ 1 en 2, Sv.)
3 oktober 2001
1633

CASSATIEBEROEP
44. - Cassatieberoep - Dossier Tennijn - Niet-naleving - Gevolgen.

Overzending aan de griffie van het Hof-

De termijn van vierentwintig uur te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, waarbinnen het dossier aan de griffie van het Hofvan Cassatie moet worden
toegestuurd, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. (Art. 31, § 3, eerste lid,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
31 oktober 2001
1831
45. - Cassatieberoep - Dossier - Overzending aan de griffie van het Hof Termijn- Niet-naleving- Neerlegging van een memorie- Recht van verdedigingGevolgen.
Wanneer de inverdenkinggestelde een memorie neerlegt binnen de termijn van vijf
dagen na de datum van het cassatieberoep tegen een arrest tot handhaving van de
voorlopige hechtenis, kan hij niet beweren dat zijn recht van verdediging is miskend,
op de enige grond dat hij van het dossier niet heeft kunnen kennisnemen op de griffie
van het Hofvan Cassatie zodra de termijn voor de overzending ervan verstreken was.
(Art. 31, § 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel van het recht
van verdediging.)
31 oktober 2001
1831

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
46. -

Onmiddellijke aanhouding- Probatieuitstel - Herroeping.

Aangezien de beslissing om het probatieuitstel te herroepen onderscheiden is van
de eerder uitgesproken veroordeling met uitstel, kan de rechter die dat uitstel
herroept de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelde niet bevelen. (Art. 33, § 2,
Wet Voorlopige Hechtenis; art. 14 Probatiewet.)
14 maart 2001
420
47. - Onmiddellijke aanhouding - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling Verzoek na cassatieberoep tegen het arrest van veroordeling - Bevoegdheid.
Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling tegen de beslissing tot onmiddellijke
aanhouding afgeleverd na een veroordeling waartegen cassatieberoep is ingesteld,
kan niet bij het Hofworden ingediend maar bij het gerecht dat uitspraak moet doen
over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, zijnde de kamervan inbeschuldigingstelling.
(Art. 27, § 1, 5°, en§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
20 maart 2001
453
48. - Onmiddellijke aanhouding - Veroordeling - Vernietiging - Gevolg.

-352De vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding
wordt bevolen. (Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Rechtenis.)
4 september 2001
1387
49. - Onmiddellijke actnhouding - Veroordeling bij verstek - Hoger beroep Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Kennelijk niet ontvankelijk hager beroepGevolg.
Ret verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat voor het hof van beroep is
ingediend door een persoon die door de correctionele rechtbank bij verstek, met
onmiddellijke aanhouding, is veroordeeld, is niet ontvankelijk, wanneer het hager
beroep dat hij tegen het veroordelend vonnis heeft ingesteld, zelf kennelijk niet
ontvankelijk is wegens laattijdigheid (Impliciet). (Art. 27, § 2, Wet Voorlopige
Rechtenis.)
21 november 2001
1979
50. - OnmiddellUhe aanhouding - Veroordelend arrest - Bevel tot onmiddellijhe aanhouding - Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding Ontvanhelijhheid.
Ret bevel tot onmiddellijke aanhouding dat bovenop een strafrechtelijke veroordeling wordt uitgesproken, is geen afzonderlijke beslissing van de veroordelende
beslissing zelf, maar maakt er onlosmakelijk deel van uit; de wet voorziet niet in de
mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding, zonder cassatieberoep in te stellen tegen de veroordeling waarop het
gegrond is. (Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
12 december 2001
2178

MILITAIRE RECHTSPLEGING
51. - Militaire rechtspleging - Verzoeh tot invrijheidstelling - Toetsing van de
wettigheid van de hechtenis - Draagwijdte.
Wanneer de militair, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, tot staving van het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling dat hij bij het vonnisgerecht aanhangig heeft
gemaakt, de wettigheid van het bevel tot aanhouding aanvecht, moet dat vonnisgerecht niet alleen de wettigheid van de voorlopige hechtenis op het ogenblik van zijn
beslissing maar oak ab initio toetsen_
1172
13 juni 2001
52. - Militaire rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling - Handhaving Motivering - Gegrondheid.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de militaire gerechten
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen; het algemeen beginsel van het recht
van verdediging impliceert dat de verdachte, voor het militair rechtscollege dat de
wettigheid van een vrijheidsberoving moet nagaan alvorens recht te doen, het recht
heeft conclusie te nemen en dat het voormelde rechtscollege hierover bijgevolg
uitspraak moet doen. (Art. 149 Gw.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
24 juli 2001
1339
53. - Militaire rechtspleging - Bevel tot aanhouding - Verdrag Rechten van de
Mens -Art. 5. 3 - Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard
om rechterlijhe macht uit te oefenen - Voorzitter van de rechterlijke commissie.
Als de voorzitter van de rechterlijke commissie van de krijgsraad geen enkele
vervolgende functie heeft uitgeoefend, biedt hij alle waarborgen die verbonden zijn
aan zijn hoedanigheid van autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om
rechterlijke macht uit te oefenen. (Art. 5.3 E.VR.M.)
24 juli 2001
1339

ALLERLEI
54. - Allerlei- Internationaal Straftribunaal voor Ruanda- Bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverhlaring - Onderzoeksgerechten - Uitvoerbare beslissing Wet voorlopige Hechtenis- Wet 22 maart 1996- Toepassing.

-353De Wet Voorlopige Hechtenis sluit niet uit dat de wetgever kan voorzien in andere
rechtsplegingen betreffende een voorlopige hechtenis die voorafgaat aan de inleiding
van een·rechtspleging over de grond van de zaak; die wet heeft niets uitstaande met
de rechtspleging, bedoeld in art. 12, § 1, vah de wet van 22 maart 1996 betreffende
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig J oegoslavie
en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda. (Art. 12, § 1, wet 22 maart 1996.)
7 augustus 2001
1357

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
1. - Magistraat van een hof van beroep - Strafonderzoek - Einde van het
onderzoek - Wanbedrijf- Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van
Cassatie - Vi·oegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hof van beroep Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding.
Wanneer het Hof van Cas satie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 4 79
e.v. Sv. gevolgd wordt en de zaak, op grond van de door het Hof opgesomde feiten die
wanbedrijven of voor correctionalisering vatbare misdaden kunnen opleveren, naar
de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hofvan beroep dan dat waartoe de
betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat aanwijst die het ambt van
onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van beroep niet verplicht de zaak, na
het aldus over de voormelde feiten verrichte onderzoek, naar het Hofvan Cassatie te
verwijzen, maar is het bevoegd om, op de dagvaarding van de procureur-generaal bij
het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen, zonder nieuwe voorafgaande
verwijzing over die feiten uitspraak te doen. (Artt. 479, 481 en 482 Sv.) (Impliciet).
17 januari 2001
90
2. - Strafvordering- Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf- Hof van
beroep- Bevoegdheid- Hofvan Cassatie- Verwijzing.
Het hof van beroep kan een aan een magistraat van een hof van beroep ten laste
gelegd misdrijf aileen berechten, als het van dat misdrijf heeft kennisgenomen t.g.v.
een door het Hofvan Cassatie gewezen arrest tot verwijzing. (Artt. 479, 481 en 482
Sv.)
17 januari 2001
90
3. - Plaatsvervangend magistraat- Medebeklaagden- Misdaden- Correctionalisering
-Kamer van inbeschuldigingstelling- Bijkomende onderzoekshandelingen gevraagd
door de medebeklaagden - Beslissingen - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
Wanneer de procureur-generaal bij het hofvan beroep de kamer van inbeschuldigingstelling
vordert aan een plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste
gelegde misdaden te correctionaliseren, kan geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen van verzachtende
omstandigheden als deze om trent de door de medebeklaagden gevraagde bijkomende
onderzoekshandelingen. (Artt. 416, tweede lid, en 479 Sv.)
24 april 2001
714
4. - Recht van verdediging - Gevolgen.
Het stelsel dat de strafwet inricht t.a.v. de personen die voorrecht van rechtsmacht
genieten, ontzegt hen het recht niet om aanvullende onderzoeksopdrachten te
vorderen ofvoor de bodemrechter alle nuttige verweermiddelen aan te voeren. (Artt.
4 79 en 482 Sv.)
13 juni 2001
1146
5. - Rechten van de mens- Verdrag Rechten van de Mens- Recht op een eerlijk
proces - Recht van verdediging.
Miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces
kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid aileen dat de overzending, overeenkomstig art. 482 Sv., van de processtukken aan de eerste voorzitter van een hofvan
beroep met het oog op het onderzoek ervan, niet is voorafgegaan door een debat op
tegenspraak, aangezien de zaak, in haar geheel genomen, eerlijk is behandeld. (Art.
6.1 E.VR.M.)
17 oktober 2001
1711
6. - Cassatiemiddel - Strafzaken - Onduidelijk middel - Belang.

-354Ret middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid en gebrek aan belang,
wanneer, enerzijds, hieruit niet kan worden afgeleid of het de ontzegging van een
rechtspraak in twee instanties ter zake van vervolging van magistraten in strij d acht
met de artt. 10 en 11 Gw. en of het het bestreden arrest op die grond onwettig acht,
en het, anderzijds, niet betoogt dat het hofvan beroep eiser, een magistraat, voor het
hof de uitoefening zou hebben ontzegd van een van de rechten die hij had kunnen
doen gelden bij de regeling van de rechtspleging, als die regeling was ingericht bij de
artikelen 4 79 en 482 Sv.
17 oktober 2001
1711

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
ALGEMEEN
ALGEMEEN VOORRECHT
HYPOTHEKEN
ALLERLEI

ALGEMEEN
1. - Algemeen - Rechten voortvloeiende uit aan overschrijving onderworpen
akten - Vordering tot vernietiging of tot herroeping van die rechten - Ontvankelijke
vordering - Vereiste - Inschrijving op de kant - Hypotheekwet, art. 3 - Draagwijdte.
De rechter, voor wie een eis strekkende tot vernietiging of tot herroeping van
rechten voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, aanhangig is,
moet nagaan of de eis waarover hij te oordelen heeft, ingeschreven is op de kant van
de overschrijving van de titel van verkrijging. Het volstaat terzake niet dat een eis
met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak in een andere rechtspleging wel
gekantmeld werd. (Art. 3 Hypotheekwet.)
20 april 2001
657

ALGEMEEN VOORRECHT
2. - Algemeen voorrecht - Handelsvennootschap - Vereffening - R.S.Z. Algemeen voorrecht op roerende goederen - Verval - Schorsing - Beslag.
N aar recht verantwoord is de beslissing die weigert de schuldvordering van de
R.S.Z. in het bevoorrecht passiefvan het faillissement van een handelsvennootschap
op te nemen op grand dat de R.S.Z. tijdens de periode waarin de vennootschap in
vereffening was, middelen van tenuitvoerlegging had kunnen en moeten hanteren om
verval van zijn voorrecht te voorkomen. (.Art. 19, 4°ter, Hypotheekwet.) (lmpliciet.)
14
4 januari 2001

HYPOTHEKEN
3. - Hypotheken - Verkregen hypotheek - Omvang - Aangebrachte verbeteringen - Recht van opstal - Samenloop -- Anterioriteit.
Zakelijke rechten die door de grondeigenaar worden verleend na de hypotheekvestiging en die afbreuk doen aan de rechten van de hypothecaire schuldeiser zijn
aan deze niet tegenwerpelijk; de verkregen hypotheek strekt zich uit tot de verbeteringen die aan het met hypotheek bezwaard onroerend goed worden aangebracht,
ook indien deze zijn aangebracht door de houder van een recht van opstal dat door de
grondeigenaar op een later tijdstip is verleend. (Art. 45 Hyp.W.)
15 juni 2001
1183
4. - Hypotheken - Gevolgen tegen derde-bezitter - Aangebrachte verbeteringen
- Derde-bezitter -· Begrip
Kan niet worden beschouwd als derde-bezitter in de zin van art. 103 Hyp.W.,
degene aan wie de grondeigenaar op een later tijdstip een recht van opstal heeft
verleend. (Art. 103 Hyp.W.)
15 juni 2001
1183

========---_L_::_ __,_______

=

355 --

ALLERLEI
5. - Allerlei - Beslag - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter -- Aanzuiveringsregeling - Evenredige verde ling van de beschikbare inkomsten - Bevoorrechte schuldvorderingen - Gevolgen.
De beslagrechter mag, wanneer een voorrecht aanwezig is, zoals een algemeen
voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van allerlei aard van de
schuldenaar, een aanzuiveringsregeling opleggen die voorziet in de evenredige
verdeling van de beschikbare inkomsten van die schuldenaar, aangezien het erop
aankomt de betaling van de schulden te verzekeren zonder dat het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers te gelde wordt gemaakt. (Artt. 1675/11 en 1675/12
Ger.W.)
31 mei 2001
1051

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
1. - Herroeping - Voorwaarde - Vermoeden van onschuld - Gevolg.
Wanneer de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beslist om de
wetsbepaling toe te passen die haar machtigt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen, nate hebben vastgesteld dat de betrokkene tijdens de proeftijd een
bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd die in de beslissing van de commissie was
opgelegd die over de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak heeft gedaan,
miskent zij het vermoeden van onschuld niet. (Art. 10, 1°, wet 18 maart 1998; art. 6.2.

E.V.R.M.)
21 maart 2001
458
2. - Herroeping - Beslissing van de Commissie - Motive ring - Vordering van
het openbaar ministerie.
Wanneer de bijzondere voorwaarden, die zijn opgelegd in de beslissing waarbij
uitspraak is gedaan over de voorwaardelijke invrijheidstelling, niet nageleefd worden en de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling op die grond beslist
heeft dat de rechtsdag van de zaak moest worden bepaald met het oog op een
mogelijke herroeping van die voorwaardelijke invrijheidstelling en de veroordeelde te
dien einde heeft opgeroepen overeenkomstig de bij wet vereiste vorm en termijn, kan
die commissie wettig beslissen om de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling te bevelen, ook al heeft het O.M., dat op de terechtzitting is gehoord, zulks
niet gevorderd. (Art. 10, § 1; wet 5 maart 1998; art. 10, 1°, wet 18 maart 1998.)
458
21 maart 2001
3. - Schorsing van de voorwaardelijhe invrijheidstelling - Gevolg.
Artikel 11 van de wet van 18 maart 1998 bepaalt niet dat de commissie die meer
dan twee maanden na haar beslissing tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak doet, de invrijheidstelling onder dezelfde voorwaarden van de
veroordeelde moet bevelen; artikel 11, § 3, bepaalt slechts dat de veroordeelde na
verloop van deze termijn opnieuw in vrijheid wordt gesteld onder dezelfde voorwaarden als voorheen; deze bepaling onderstelt dat de veroordeelde niet om andere
redenen is opgesloten, en staat eraan niet in de weg dat de commissie, in dit laatste
geval, meer dan twee maanden nadat zij de schorsing heeft gelast, de herroeping
beveelt van de voorwaardelijke invrijheidstelling. (Art. 11 wet 18 maart 1998.)
27 maart 2001
509
4. - Schorsing- Invrijheidstelling- Herroeping- Termijn .
. Wanneer de veroordeelde, wiens voorwaardelijke invrijheidstelling is geschorst,
opnieuw in vrijheid is gesteld, kan de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die voorwaardelijke invrijheidstelling met toepassing van art. 10 wet 5 maart
1998 herroepen, zonder uitspraak te moeten doen binnen de bij art. 11, § 3, wet 18
maart 1998 bepaalde termijn van twee maanden. (Art. 10 wet 5 maart 1998, art. 11,
§ 3, wet 18 maart 1998.)
30 mei 2001
1035

5. - Voorlopige aanhouding - In kennis stellen van commissie voorwaardelijke
invrijheidstelling - Tijdstip.

-356De verplichting om de bevoegde commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling onmiddellijk in kennis te stellen van de voorlopige aanhouding van de veroordeelde betreft de uitgevoerde bevolen voorlopige aanhouding en niet de bevolen maar
nag niet uitgevoerde voorlopige aanhouding. (Art. 11 Wet Voorwaardelijke lnvrijheidstelling 5 maart 1998.)
19 juni 2001
1231
6. - Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Beslissing omtrent
herroeping, schorsing of herziening - Voorlopige aanhouding - Termijn.
Wanneer een veroordeelde die voorwaardelijk vrij is, voorlopig wordt aangehouden
moet de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling binnen de maand na de
uitgevoerde bevolen voorlopige aanhouding een beslissing total dan niet herroeping,
schorsing of herziening nemen. (Art. 13 Wet Comissies Voorwaardelijke lnvrijheidstelling 18 maart 1998.)
19 juni 2001
1231

7. - Verwerping- Datum van het nieuwe onderzoek- Termijn- Berekening.
In geval van verwerping van een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling
van een tot een criminele straf veroordeelde, bepaalt de commissie de datum vanaf
wanneer het dossier van die veroordeelde opnieuw kan worden onderzocht door het
personeelscollege, zonder een termijn te mogen overschrijden van hoogstens eenjaar
te rekenen vanaf de beslissing van de commissie zelf. (Art. 4, § 6, wet 5 maart 1998.)
20juni2001
1239
8. - Nieuw voorstel tot invrijheidstelling - Verwerping - Motivering.
Zelfs als zij anders is samengesteld, kan een commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling waarbij een nieuw voorstel tot invrijheidstelling aanhangig is
gemaakt, wettig beslissen dat de redenen op grand waarvan zij een vorig voorstel tot
invrijheidstelling had verworpen nog steeds vaststaan, mits zij haar nieuwe beslissing met redenen omkleedt. (Art. 4, § 4, wet 5 maart 1998.)
27 juni 2001
1293
9. - Beslissing - Eenstemmigheid - Voorwaarden.
Eenstemmigheid is niet vereist voor beslissingen die voorstellen tot voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpen. (Art. 4, § 4, wet 5 maart 1998.)
27 juni 2001
1293

10. - Voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling - Verwerping door de commissie - Veroordeelde die een of meerdere correctionele straffen ondergaat die niet
meer dan vijfjaar bedragen- Termijn voor het nieuwe onderzoeh van het dossier van
de veroordeelde.
Wanneer de veroordeelde een of meerdere correctionele hoofdgevangenisstraffen
ondergaat die samen niet meer dan vijf jaar bedragen, moet de datum, die vastgesteld wordt door de commissie die het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling
verwerpt en vanaf wanneer het dossier van de veroordeelde door het personeelscollege opnieuw kan worden onderzocht, binnen een termijn vallen die niet langer
mag zijn dan zes maanden te rekenen van de beslissing tot verwerping. (Art. 4, § 6,
wet 5 maart 1998.)
10 juli 2001
1332
11. - Herroeping - Commissie voor de uoorwaardelijke inurijheidstelling Beslissing - Cassatieberoep - Vormen - Vorm en plaats van het cassatieberoep.
Ret cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de
griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is. (Art. 417 Sv.)
14 november 2001
1932
12. - Toe kenning- Procedure - Wet 5 maart 1998- Artikel 3 - Beuoegdheid
en opdracht van het personeelscollege - Verplichting de veroordeelde te !wren Weigering van de ueroordeelde - Geuolg.
Ret horen van de veroordeelde in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, van de
wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, is wel een
gebiedend voorschrift van behoorlijke rechtspleging, maar geen voorwaarde van de
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te brengen; wanneer de veroordeelde weigert te worden gehoord is het personeelscollege alsnog verplicht het hem opgedragen onderzoek te verrichten en gemotiveerd
advies uit te brengen. (Art. 3, § 1, eerste lid, wet van 5 maart 1998.)
20 november 2001
1974

13. - Toekenning- Procedure- Wet 5 maart 1998- Artikel 3 - Bevoegdheid
en opdracht van het personeelscollege - Verplichting de veroordeelde te horen Draagwijdte.
Het horen van de veroordeelde in toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, van de
wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, is wel een
gebiedend voorschrift van behoorlijke rechtspleging, maar geen voorwaarde van de
bevoegdheid en de opdracht van het personeelscollege om de eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde te onderzoeken en hierover een advies uit
te brengen; wanneer de veroordeelde weigert te worden gehoord is het personeelscollege alsnog verplicht het hem opgedragen onderzoek te verrichten en gemotiveerd
advies uit te brengen. (Art. 3, § 1, eerste lid, wet van 5 maart 1998.)
20 november 2001
1974

VORDERING IN RECHTE
1. - Burgerlijke zaken - Oorzaak - Ambtshalve wijziging door de rechter Vordering gegrond op nietigheid van de overeenkomst- Contractuele {out- Gevolg.
De rechter die de ontbinding van een verkoop uitspreekt wegens een contractuele
fout, hoewel de vordering gegrond is op de nietigheid van de overeenkomst, wijzigt
het voorwerp en de oorzaak van de vordering en miskent bijgevolg het beschikkingsbeginsel. (Art. 1138, 2°, B.W.)
8 februari 2001
248
2. - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Nietigverklaring huwelijk Gevolg.
Wanneer de vordering ertoe strekt de echtscheiding door onderlinge toestemming
uit te spreken wijzigt de rechter die het huwelijk van de eisers nietig verklaart het
voorwerp van die vordering en miskent hij mitsdien het algemeen rechtsbeginsel van
de autonomie van de procespartijen. (Art. 1138, 2°, Ger.W. en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen.)
21 juni 2001
1254
3. - Belang - Werken zonder vergunning - Kosten - Terugbetaling.
Een vordering die strekt tot terugbetaling van de kosten van zonder vergunning
uitgevoerde maar aan vergunning onderworpen werken, strekt niet tot het behoud
van een wederrechtelijke toestand.
8 november 2001
1881
4. - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Notaris Vrijwillige tussenkomst- Rechtsvordering - Belang.
De beslagrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eiser, een notaris
die de verkoopvoorwaarden heeft opgemakt in het raam van een veiling op een
uitvoerend beslag op onroerend goed, geen belang heeft om in de zaak tussen te
komen, wanneer hij bij de uitspraak over een tegenspraak tegen de verkoopvoorwaarden erop wijst dat er tegen eiser persoonlijk geen enkele vordering is
ingesteld, dat diens aansprakelijkheid niet in het gedrang komt en dat eiser zijn
mening over het geschil heeft geuit in het proces-verbaal waarin die tegenspraak
wordt vastgesteld. (Artt. 17 en 18 Ger.W.)
9 november 2001
1898
5. - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden - Door de
kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer van notarissen - Vrijwillige
tussenkomst - Rechtsvordering - Belang.
Art. 2., 9°, van het besluit van 2 niv6se van hetjaar XII, dat herzien is bij K.B. van
18 maart 1987 betreffende de instelling en de organisatie van de kamers van
notarissen, luidens hetwelk de kamer van notarissen tot taak heeft de gezamenlijke
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gemeenschappelijke rechten en belangen, verleent die kamer niet het vereiste belang
om tussen te komen in een zaak, enkel omdat zij de geldigheid wil bepleiten van een
beding in verkoopvoorwaarden waarvan zij de invoeging in de akten wil veralgemenen. (Art. 17 en 18 Ger.W.)
9 november 2001
1898
6. - Huur van diensten - Onderaannemer - Rechtstreehse vordering tegen de
opdrachtgever - Beperhingen.
De onderaannemer kan de rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever enkel
instellen tot beloop van de schuldvorderingen die verband houden met de werken op
de bouwplaats die door de opdrachtgever aan de hoofdaannemer en, daarna, door
laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen. (Art. 1798, eerste lid, B.W.)
21 december 2001
2277
7. - Huur van diensten - Onderaannemer- Rechtstreehse vordering tegen de
opdrachtgever - Beperhingen.
De onderaannemer kan de rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever enkel
instellen tot beloop van de schuldvorderingen die verband houden met de werken op
de bouwplaats die door de opdrachtgever aan de hoofdaannemer en, daarna, door
laatstgenoemde aan de onderaannemer zijn toegewezen. (Art. 1798, eerste lid, B.W.)
21 december 2001
2277

VREEMDELINGEN
1. - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - Cassatieberoep van het openbaar
ministerie - Toepasselijhe wetsbepalingen - Gevolg.
Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling beveelt van een vreemdeling
jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt. (Art. 373 Sv.; art. 72
Vreemdelingenwet; art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
14 maart 2001
412
2. - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen -· Kamer van inbeschuldigingstelling
-Arrest dat de invrijheidstelling beveelt- In hracht van gewijsde gegane beslissing
- Uitwerhing.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te
handhaven van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is
genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan, dus niet v66r het verstrijken van de termijn van vijftien dagen
waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld. (Art. 373 Sv.; art. 73 Vreemdelingenwet.)
412
14 maart 2001
3. - Vluchteling - Verdrag Rechten van de Mens - Daadwerhelijh rechtsmiddel
-Begrip.
De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt
in de zin van art. 13 E.V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige
rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de vreemdeling in het interne recht
beschikt. (Art. 13 E.V.R.M.)
14 maart 2001
412
4. - Vluchteling - Verdrag Rechten van de Mens - Daadwerhelijh rechtsmiddel
- Begrip - Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad
van State - Beroep tot nietigverhlaring - Niet opschortende werhing - Verwijdering.
Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaatvluchteling, in het Belgische recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel 13 E.V.R.M., als hij gedwongen wordt het
grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn
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-359beroep tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het
verblijf of de vestiging van de betrokkene in het Koninkrijk heeft geweigerd. (Art. 13
E.V.R.M.)
14 maart 2001
412
5. - Vestiging en verblijf in het Rijk - Machtiging verleend voor meer dan drie
maanden - Rechtsgevolgen - Werking in de tijd.
De machtiging die aan de vreemdeling in buitengewone omstandigheden kan
worden verleend om langer dan drie maanden in het land te verblijven ressorteert
eerst rechtsgevolgen vanaf het tijdstip waarop zij wordt verleend. (Art. 9, derde lid,
Vreemdelingenwet 15 dec. 1980.)
436
19 maart 2001
6. - Vestiging en verblijf in het Rijk - Machtiging verleend voor meer dan drie
maanden - Rechtsgevolgen - Werking in de tijd - Gevolg.
De machtiging tot verblijf aan de vreemdeling verleend voor een verblijfvan meer
dan 3 maanden geldt slechts voor de toekomst en heeft niet tot gevolg dat de
voorheen gegeven bevelen het grondgebied te verlaten worden ingetrokken waardoor
met terugwerkende kracht recht op maatschappelijke dienstverlening ontstond. (Art.
9 en 13 Vreemdelingenwet 15 dec. 1980.)
439
19 maart 2001
7. - Vrijheidsberoving- Rechtsmiddelen- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - Cassatieberoep van het openbaar
ministerie - Toepasselijke wetsbepalingen - Gevolg.
Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling beveelt van een vreemdeling
jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt. (Art. 373 Sv.; art. 72
Vreemdelingenwet; art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
21 maart 2001
456
8. - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling
-Arrest dat de invrijheidstelling beveelt- In kracht van gewijsde gegane beslissing
- Uitwerking.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te
handhaven van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is
genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan, dus niet v66r het verstrijken van de termijn van vijftien dagen
waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld. (Art. 373 Sv.; art. 73 Vreemdelingenwet.)
21 maart 2001
456
9. - Vluchteling- Verdrag Rechten van de Mens- Daadwerkelijk rechtsmiddel
-Begrip.
De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt
in de zin van art. 13 E.V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige
rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de vreemdeling in het interne recht
beschikt. (Art. 13 E.V.R.M.)
21 maart 2001
456
10. - Vluchteling- Verdrag Rechten van de Mens- Daadwerkelijk rechtsmiddel
- Begrip - Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad
van State - Beroep tot vernietiging - Niet opschortende werking - Verwijdering.
Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaatvluchteling, in het Belgische recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel 13 E.V.R.M., als hij gedwongen wordt het
grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn
beroep tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het
verblijf of de vestiging van de betrokkene in het Koninkrijk heeft geweigerd. (Art. 13
E.V.R.M.)
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11. - Tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten - Regelgeving - Arbeidskaart- Voorlopige tewerkstelling- Voorlopige arbeidsvergunning, toegekend op grand
van een ministeriele dienstnota - Belgisch Staatsblad - Niet bekendgemaakte nota.
Oak al heeft de minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling behoort bij wege
van ministeriele besluiten de bevoegdheden uitgeoefend die hem zijn toegekend bij
de artikelen 8 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 en 5, tweede lid, van
het koninklijk besluit van 6 november 1967, is er geen enkele reden om aan te nemen
dat hij die bevoegdheden heeft uitgeput en dat de gevallen waarin een vreemde
werknemer voorlopig arbeid mag verrichten in die ministeriele besluiten op beperkende wijze zijn opgesomd; die minister kan oak optreden door middel van een
dienstnota die niet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (Art. 8. K.B. nr.
34 van 20 juli 1967; art. 5, tweede lid, K.B. 6 nov. 1967; art. 20 M.B. 19 dec. 1967; art.
1 M.B. 15 juli 1969.)
28 mei 2001
1019
12. - Vrijheidsberoving- Administratieve maatregel - Gerepatrieerde vreemdeling - Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep van de
vreemdeling - Ontvankelijkheid
Het cassatieberoep van een vreemdeling tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over zijn beroep tegen de te zijnen aanzien
met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen administratieve maatregel van
vrijheidsberoving, is bij gemis aan belang niet ontvankelijk, als de eiser, wegens zijn
repatriering, in Belgie niet meer van zijn vrijheid is beroofd voordat het Hof
uitspraak heeft gedaan over het cassatieberoep.
13juni2001
1159
13. - Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Onderzoeksgerechten - Antwoord
op conclusies - Toepasselijke wetsbepalingen.
Art. 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over een hager beroep tegen een maatregel van
vrijheidsberoving die genomen is met het oog op de verwijdering van een vreemdeling. (Art. 72, vierde lid, Vreemdelingenwet.)
31 juli 2001
1351
14. - Vrijheidsberoving- Rechtsmiddelen- Onderzoeksgerechten- Motive ring
- Toepasselijke wetsbepalingen.
Noch art. 62 Vreemdelingenwet, noch de artt. 1 en 3 wet 29 juli 1991 zijn van
toepassing op de onderzoeksgerechten. (Art. 62 Vreemdelingenwet; artt. 1, 2 en 3 en
3 wet 29 juli 1991.)
1351
31 juli 2001
15. - Algemene rechtsbeginselen - Begrip - recht op tegenspraak - Recht van
verdediging.
Er bestaat geen algemeen beginsel van het recht op tegenspraak dat verschilt van
het algemeen beginsel van het recht van verdediging (Algemeen beginsel van het
recht van verdediging.)
31 juli 2001
1351
16. - Vrijheidsberoving - Verwijderingsmaatregel - Onderzoeksgerechten Opdracht - Overeenstemming met de wet - Opportuniteit.
De onderzoeksgerechten moeten nagan of de tegen de vreemdeling genomen
maatregelen tot vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied overeenkomstig de wet zijn genomen, zonder uitspraak te mogen doen over de opportuniteit
ervan. (Art. 72, tweede lid, Vreemdelingenwet.)
31 juli 2001
1351
17. - Uitgezette dieter beschikking van de regering is gesteld- Weigering om het
verblijf te regulariseren - Gedetineerd teneinde hem met dwang naar de grens te
leiden - Verdrag Rechten van de Mens - Daadwerkelijke rechtsmiddelen.
De beroepen tot nietigverklaring, tot gewone schorsing en tot schorsing met uiterst
dringende noodzakelijkheid die bij de Raad van State kunnen worden ingesteld door
de vreemdeling, tegen wie opeenvolgend een koninklijk uitzettingsbesluit en een
ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de regering, een beslissing waarbij
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-361hem het voordeel van de wet van 22 december 1999 is geweigerd en een opsluitingsmaatregel om hem met dwang naar de grens te leiden is genomen, beantwoorden aan
de vereisten van art. 13 E.V.R.M. (Art. 13 E.V.R.M.)
31 juli 2001
1351

18. - Uitgezette die ter beschikking van de regering is gesteld - Raad van State
- Arrest dat de Staat verbiedt de gedwongen repatriering uit te voeren totdat
uitspraak is gedaan over de vordering tot schorsing van de regulatisatieweigerende
beslissing - Gevolg.
Aangezien het arrest van de Raad van State de tenuitvoerlegging van de maatregel
tot verwijdering van het grondgebied slechts voorlopig belet totdat uitspraak is
gedaan over de vordering tot schorsing van de regularisatieweigerende beslissing,
miskent de kamer van inbeschuldigingstelling het gezag van gewijsde van dat arrest
niet wanneer ze de wettigheid van het koninklijk uitzettingsbesluit en het ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de regering vaststelt. (Art. 23 Ger.W.)
31 juli 2001
1351
19. - Uitgezette die ter beschiklling van de regering is gesteld - Weigering tot
regularisatie van het verblijf - Vreemdeling gedetineerd teneinde hem met dwang
naar de grens te leiden - Verdrag Rechten van de Mens - Onmenselijke of
vernederende behandeling.
De regelmatige hechtenis van een vreemdeling tegen wie een uitzettingsprocedure
wordt gevoerd, levert op zich geen onmenselijke ofvernederende behandeling op; dat
is evenmin het geval wanneer de hangende uitzettingsprocedure voorlopig niet ten
uitvoer wordt gelegd, in afwachting van een beslissing over de vordering van die
vreemdeling tot schorsing van zijn repatriering. (Artt. 5.1.f, 3, E.V.R.M.)
31 juli 2001
1351
20. - Maatschappelijke dienstverlening- Regularisatie - Niet-verwijdering Grondwet - Overeenstemming - Arbitragehof - Prejudicieel geschil - Hof van
Cassatie - Verplichting.
Wanneer de vraag rijst of art. 57,§ 2, eerste lid, O.C.M.W.-wet dat van toepassing
is op vreemdelingen die, krachtens art. 14 wet 22 december 1999 betreffende de
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieen van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk niet van het Belgisch grondgebied kunnen
worden verwijderd, de grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en nondiscriminatie miskent, moet het Hof van Cassatie in beginsel het Arbitragehof
verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 26, § 1, 3°, en§ 2 Bijzondere Wet
Arbitragehof; artt. 10 en 11 gecoi:ird. Gw., [1994]; art. 57, § 2, eerste lid, O.C.M.W.wet; art. 9, derde lid, Vreemdelingenwet; artt. 2, 14 en 15 wet 22 dec. 1999.)
10 september 2001
1408
21. - Vrijheidsberoving- Administratieve maatregel- Beroep bij de rechterlijke
macht - Grens.
Aileen de vreemdeling jegens wie een van de in artikel 71, Vreemdelingenwet,
bedoelde vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel
het in dat artikel bedoelde beroep instellen; het beroep dat ingesteld wordt door een
vreemdeling die niet persoonlijk is getroffen door een dergelijke maatregel, is
doelloos en bijgevolg niet ontvankelijk. (Art. 71 Vreemdelingenwet.)
3 oktober 2001
1632

w
WATERS
1. - Leidingen - Wijzigingen -Kosten - Aanneming die de aanleg !weft gedaan
- Begrip - Wet 17 jan. 1938.
Ret begrip "aanneming die de aanleg heeft gedaan", die de kosten van opgelegde
wijzigingen aan leidingen moet ten laste nemen, heeft betrekking op de Staat, de
provincien, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders
van openbare diensten of van diensten van openbaar nut die de beschikking over de
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(Enig artikel wet 17 jan. 1938.)
1881
8 november 2001

WEGEN
1. - Veiligheid van de gebruikers - Verplichting van de gemeente - Veiligheidsplicht - Omvang - Gelijkgrondse bermen.
De door artikel135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet aan de gemeenten opgelegde
verplichting te zorgen voor de veiligheid op openbare wegen en plaatsen en in het
bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en
pleinen, strekt zich oak uit tot de gelijkgrondse bermen. (Art. 135, § 2, tweede lid, 1°,
Nieuwe Gemeentewet.)
20 april 2001
662

WEGVERKEER
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN)

Artikel14
Artikel 36
Artikel38
Artikel 62
Artikel67
WEGVERKEERSREGELEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)

Artikel 5
Artikel6
Artikel12
Artikel 12.3
Artikel 12.4
Artikel16
Artikel 16.7
Artikel19
Artikel19.1
Artikel 19.4
Artikel67
Artikel 77
ALLERLEI

WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER RET WEGVERKEER (WETSBEPALINGEN)
ARTIKEL 14

1. - Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel14- Jacht- Openbare wegWild - Verkeersbelemmering - Signalisatie - Draagwijdte.
Het wild dat zich ten gevolge van een klopjacht op de openbare weg bevindt is geen
verkeersbelemmering, in de zin van de Wegverkeerswet, die de organisator van de
jacht heeft doen ontstaan. (Artt. 13 en 14 Wegverkeerswet.)
1501
21 september 2001
ARTIKEL 36

2. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 36, tweede lid - Nieuwe
herhaling - Uitwissing van de eerste veroordeling - Gevolg.
Is constitutiefvoor de bij artikel 36, tweede lid, Wegverkeerswet voorziene nieuwe
herhaling, de bij de tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling;
de uitwissing van de eerste veroordeling met toepassing van artikel 619, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering, staat de veroordeling in staat van nieuwe herhaling
niet in de weg. (Artt. 619, eerste lid, Sv. en 36, tweede lid, Wegverkeerswet.)
20 november 2001
1967
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3. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 38 - Tijdelijk verval van het
recht tot sturen - Herstel in het recht tot sturen afhankelijk gesteld van het slagen
voor bepaalde onderzoeken - Verwijzing naar artikel 42 van de wet - Dubbelzinnigheid - Gevolg.
Het vonnis is dubbelzinnig en schendt bijgevolg artikel149 Gw., wanneer het het
herstel van het recht tot sturen afhankelijk stelt van het slagen voor de in het vonnis
bedoelde onderzoeken, maar niet duidelijk maakt of de rechters hebben willen
beslissen dat het jegens de beklaagde uitgesproken verval van het recht tot sturen
een krachtens art. 38 Wegverkeerswet uitgesproken strafis, in welk geval het herstel
in het recht tot sturen afhankelijk kan worden gesteld van het slagen voor de in het
vonnis bedoelde onderzoeken, dan wel of dat verval een veiligheidsmaatregel is in de
zin van art. 42 van die wet, in welk geval de rechter het herstel in het recht tot sturen
niet afhankelijk mag stellen van die zelfde voorwaarde. (Art 149 Gw.; artt. 38 en 42
Wegverkeerswet.)
1821
31 oktober 2001
ARTIKEL 62

4. - Wegverkeerswet- Wetsbepalingen - Artikel 62- Bewijswaarde van procesverbaal tot bewijs van het tegendeel - Tegenbewijs - Beoordeling door de rechter.
Wanneer tegenbewijs tegen in een proces-verbaal opgenomen vaststellingen met
bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel wordt aangevoerd, beoordeelt de rechter
de bewijswaarde van de tegen het proces-verbaal ingebrachte gegevens onaantastbaar. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.)
16 januari 2001
83
5. - Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 62- Proces-verbaal- Bijzondere bewijswaarde - Beperking.
De bijzondere bewijswaarde tot tegenbewijs, die de wet hecht aan het krachtens
artikel 62 Wegverkeerswet opgestelde proces-verbaal, geldt aileen voor de persoonlijk door de opsteller binnen de perken van zijn bevoegdheid en opdracht gedane
zintuiglijke vaststellingen betreffende de bestanddelen van het misdrijf en de ermee
verbonden omstandigheden, en niet voor de deducties die de verbalisant uit die
vaststellingen maakt en evenmin voor de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen krijgt. (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.)
86
16 januari 2001
ARTIKEL 67

6. - Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 67- Artihel 67ter- Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Vermoeden van schuld.
Anders dan is bepaald voor motorvoertuigen ingeschreven op naam van een
natuurlijke persoon, wordt de vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet vermoed
dat hij de overtreding op de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten met het
motorvoertuig ingeschreven op naam van de rechtspersoon heeft begaan. (Art. 67ter
Wegverkeerswet.)
220
6 februari 2001
7. - Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artihel 67- Artihel 67ter- Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Strafbaarheid.
De natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt en niet vervolgd
wordt noch vrijwillig voor de strafrechter is verschenen wegens inbreuk op art. 67ter
Wegverkeerswet en waarvan niet is vastgesteld dat hij in persoon de bestuurder was
van het voertuig waarmee een snelheidsovertreding is gepleegd, kan niet wettig
veroordeeld worden voor die overtreding. (Art. 67ter Wegverkeerswet.)
6 februari 2001
227
8. - Wegverheerswet - Wetsbepalingen - Artihel 67 - Artikel 67bis - Misdrijf
- Titularis van de nummerplaat - Vermoeden van schuld - Verantwoorde inbreuh
op het vermoeden van onschuld - Voorwaarden.

-364Art. 67bis Wegverkeerswet verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v. de
titularis van de nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van
schuld in te richten; die bepaling is alleen van toepassing op de misdrijven inzake de
politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden weerlegd,
zodat zij geen onverantwoorde inbreuk maakt op het vermoeden van onschuld dat in
art. 6.2 E.V.R.M. is uitgedrukt. (Art. 6.2 E.V.R.M.; art. 67bis Wegverkeerswet.)
7 februari 2001
239
9. - Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 67 - Artikel 67bis - Misdrijf
- Titularis van de nummerplaat - Vennoeden van schuld - Zwijgrecht van de
beklaagde - Grenzen.
Om een beklaagde te veroordelen wegens een overtreding inzake wegverkeer, kan
de rechter, die toepassing maakt van het vermoeden van schuld dat de wet inricht
t.a.v. de titularis van de nummerplaat van het voertuig, het tegenbewijs verwerpen
door zijn overtuiging niet alleen te gronden op de omstandigheid dat de beklaagde
geweigerd heeft een verklaring af te leggen, maar ook op de omstandigheid dat geen
enkel objectief feitelijk gegeven is voorgelegd op grond waarvan redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat de beklaagde zijn voertuig niet bestuurde op het ogenblik
van de feiten. (Art. 67bis Wegverkeerswet.)
7 februari 2001
239
10. - Wegverkeerswet- Wetsbepalingen - Artikel 67- Artihel 67ter -Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Overtreding - Vertegenwoordiger van de rechtspersoon - Bestanddelen van het misdrijf.
Wanneer een overtreding van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten
begaan is met een motorvoertuig ingeschreven op naam van een rechtspersoon,
wordt de verantwoordelijke van de rechtspersoon strafbaar gesteld zowel wanneer hij
de identiteit van de bestuurder of van degene die voor het voertuig aansprakelijk is,
niet heeft medegedeeld, als wanneer hij nagelaten heeft maatregelen te nemen om
die mededeling alsnog mogelijk te maken. (Art. 67ter Wegverkeerswet.)
12 juni 2001
1144

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)
ARTIKEL 5

11. - Wegverheersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artihel5
- Verheersborden- Verplichting de verheersborden in acht te nemen- Draagwijdte.
De verplichting van artikel 5 Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat de weggebruikers de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht moeten
nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht, geldt onafhankelijk van
de vraag of de verkeersborden door de bevoegde overheid geplaatst zijn. (Art. 5
Wegverkeersreglement.)
16 januari 2001
88
ARTIKEL 6

12. - Wegverheersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artihel 6
- Artihel 6.2 - Verheerstehen - Verheersregel - Tegenstrijdigheid - Gevolg.
Wanneer verkeersregel en verkeerstekens tegenstrijdig zijn, gaan de verkeersborden die een categorie van verkeerstekens zijn; boven de verkeersregel. (Artt. 6. en
60.1 Wegverkeersreglementenwet.)
22 mei 2001
984

-365ARTIKEL 12

Artikel 12.3
13. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 -Reglementsbepalingen -Arikel12
- Artikel12.3.1- Voorrangsplicht- Voorranghebbende bestuurder- Onvoorzienbare
hindernis - Voorrangplichtige - Redelijke verwachtingen - Gevolg.
De beslissing van de appelrechters dat de voorranghebbende bestuurder volledig
aansprakelijk is voor het ongeval, is naar recht verantwoord wanneer zij op grand
van feitelijke omstandigheden die zij op onaantastbare wijze hebben beoordeeld,
impliciet oordelen dat de voorrangplichtige bestuurder, door het rijgedrag van de
voorranghebbende bestuurder, in zijn redelijke verwachtingen was bedrogen en dat
deze voor hem een niet te voorziene hindernis had gevormd.
7juni2001
1102
Artikel 12.4
14. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel12- Artikel12.4- Stilstaand voertuig- Voorbijrijden- Wijziging van rijstrook
- Manoeuvre - Begrip.
De bewegingen die het voertuig moet uitvoeren wegens de aanwezigheid van een
ander, stilstaand voertuig op de door hem gebruikt.e rijstrook, en die erin bestaan,
enerzijds, zich volledig of gedeeltelijk op de linkerrijstrook te begeven om dat
voertuig voorbij te rijden en, anderzijds, zijn plaats vervolgens op de rechterrijstrook
terug in te nemen, zijn wijzigingen van rijstrook en, bijgevolg, manoeuvres. (Artt.
12.4 en 13 Wegverkeersreglement.)
21 november 2001
1977
ARTIKEL 16

Artikel 16.7
15. - Wegverkeersreglement van 1-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel16
- Artikel 16.7 - Links inhalen - Verplichting voor de bestuurder die op het punt
staat ingehaald te worden.
Elke bestuurder die op het punt staat links ingehaald te worden, moet aan twee
verschillende verplichtingen voldoen, m.n. zo ver mogelijk naar rechts uitwijken en
zijn snelheid niet opvoeren. (Art. 16.7 Wegverkeersreglement.)
7 februari 2001
237
ARTIKEL 19

Artikel 19.1
16. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel19- Artikel 19.1- Draagwijdte.
De bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich vooraf
ervan vergewissen of hij dit kan doen zonder gevaar, rekening houdende met de
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; die verplichting houdt op als de
bestuurder, na zijn voornemen om links af te slaan tijdig genoeg kenbaar te hebben
gemaakt, zich daadwerkelijk naar links heeft begeven. (Art. 19.1 Wegverkeersreglement.)
410
14 maart 2001
Artikel 19.4
17. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel19- Artikel 19.4- Richtingsverandering- Verplichtingen van de bestuurder.
De bestuurder die van richting verandert moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die de andere delen van dezelfde openbare weg volgen; de rechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer hij de bestuurder van een voertuig
vrijspreekt die rechts afslaat, op grand dat hij zijn manoeuvre aangekondigd heeft
met zijn rechter richtingaanwijzers, dat hij heeft moeten stoppen om voetgangers
door te laten, dat de aanwezigheid van zijn voertuig een hindernis was geworden die
voorzien kon worden door de bestuurster van de bromfiets, die langs de rechterkant
reed van de rijbaan die het voertuig wou verlaten, en dat de plaatsgesteldheid haar
toeliet rond de hindernis te rijden, zodat zij deze had moeten vermijden, zonder vast
te stellen dat het gedrag van de voorranggerechtigde bestuurster van de bromfiets de

-366voorrangplichtige bestuurder in zijn normale verwachtingen heeft bedrogen, zodat
dit gedrag voor laatstgenoemde een geval van overmacht was die hem ontsloeg van
zijn verplichting om voorrang te verlenen. (Art. 19.4 Wegverkeersregelement.)
31 oktober 2001
1826
ARTIKEL 67

18. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 67- Verkeersbord B19- Draagwijdte.
De bij het verkeersbord B19 opgelegde verplichting om voorrang te verlenen
verbiedt de voorrangsplichtige niet om zijn weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig
doet, maar verplicht hem wel voorrang te verlenen zodra een voorranghebbende
bestuurder verschijnt; de voorrangsplichtige, die als eerste de smalle doorgang is
ingereden of hierin reeds het verst gevorderd is, wordt van deze verplichting niet
vrijgesteld. (Artt. 5 en 67.3 Wegverkeersreglement.)
20 maart 2001
450
Artikel 77
19. - Wegverkeersreglement van 1-12-1975 -Reglementsbepalingen -Artikel77
- Wegmarkeringen - Witte voorsorteringspijlen - Witte opschriften - Verplicht te
volgen richting - Thepassing.
Wanneer witte opschriften de door de bij het naderen van een kruispunt aangebrachte witte sorteringspijlen aangeduide richtingen specificeren, moeten de bestuurders in de door deze witte pijlen en witte opschriften van de door hen gevolgde
rijstrook gespecificeerde richting rijden. (Artt. 5, 77.1 en 77.3 Wegverkeersreglement.)
30 januari 2001
189
20. - Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 77 - Artikel 77.1 - Voorsorteringspijl - Draagwijdte.
De voorsorteringspijl die aangebracht is overeenkomstig artikel 77.1 Wegverkeersreglement,
duidt niet aileen op de te volgen richting op een kruispunt, maar ook op de rijstrook
die de bestuurder, met het oog op die bepaalde rijrichting, bij het naderen van dit
kruispunt moet volgen; de voorsortering v66r het kruispunt naar die bepaalde
rijstrook houdt voor de andere weggebruikers de mededeling in dat men overeenkomstig de richtingsaanwijzingen van de voorsorteringspijl op deze rijstrook zijn weg
op het kruispunt zal vervolgen, en brengt het verbod mee om de daarmee niet
overeenstemmende rijstroken te volgen. (Artt. 5 en 77.1 Wegverkeersreglement.)
16 oktober 2001
1692

ALLERLEI
21. - Allerlei - Technische eisen waaraan auto's moeten voldoen- Inslaan van
chassisnummer - Strafbaarstelling.

Met het strafbaar inslaan van een chassisnummer op een voertuig door eenieder
die geen constructeur, mandataris of een door hen behoorlijk gemachtigde persoon is,
dient te worden gelijkgesteld het overplaatsen van een schutbord met daarop een
chassisnummer van een voertuig naar een ander voertuig. (Art. 16, § 1, 6e lid, en 81
K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen.)
6 februari 2001
222

WERKLOOSHEID
RECHT OP UITKERING
BED RAG
ALLERLEI
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RECHT OP UITKERING
1. - Recht op uitkering - Controlekaart - Verplichtingen - Toepassingsgebied
- Vrijwillig deeltijdse werknemer die een zelfstandig bijberoep uitoefent.
De verplichting, voor de aanvang van een activiteit, hiervan met onuitwisbare inkt
melding te maken op zijn controlekaart, waarvan de werknemer vanaf de eerste
werkloosheidsdag van de maand tot de laatste dag van de maand in het bezit moet
zijn en bij zich moet bewaren, geldt tevens voor de vrijwillig deeltijdse werknemer die
een zelfstandig bijberoep uitoefent en hiertoe de nodige aangiften heeft gedaan. (Art.
71 Werkloosheidsbesluit 1991.)
21 mei 2001
949
2. - Recht op uitkering - Controlekaart - Verplichtingen - Inbreuk - Administratieve sanctie - Bewijs.
Wanneer wordt vastgesteld dat de werknemer de verplichting voorzien in art. 71,
4°, Werkloosheidsbesluit 1991 niet heeft nageleefd, dient het bewijs niet geleverd te
worden dat hij gehandeld heeft tegen de instructies in die zijn uitbetalingsorganisme
hem zou hebben gegeven. (Art. 71, 4°, en 154 Werkloosheidsbesluit 1991.)
949
21 mei 2001
3. - Recht op uitkering - Arbeid - Werkloze - Arbeid voor zichzelf verricht Begrip - Bestuurder van een handelsvennootschap.
De hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap waarin de werkloze, zelfs onbezoldigd, houder is van dat mandaat, moet worden beschouwd als
arbeid die de werkloze voor zichzelf verricht gedurende zijn werkloosheid, die kan
worden ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die
niet beperkt is tot het gewone beheer van eigen bezit. (Art. 126, eerste lid, 2°, b,
Werkloosheidsbesluit 1963.)
1216
18 juni 2001
4. - Recht op uitkering - Werkloosheidsuitkeringen - Teruguordering van het
onverschuldigd betaalde - Rijksdienst voor Arbeidsuoorziening- Recht- Verjaring
- Termijn - Aanvang - Maatstaf
Bij de vaststelling van de aanvang van de verjaringstermijn van het recht om de
terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen
wordt geen rekening gehouden met de toekenning van het voordeel of de Vermeerdering ervan waardoor de betaling van de werkloosheidsuitkeringen onverschuldigd
wordt maar met de betaling van dat voordeel of de vermeerdering ervan. (Art. 7, § 13,
derde lid, Besluitwet 28 dec. 1944.)
1220
18 juni 2001
5. - Recht op uitkering - Werkloosheidsuitkeringen - Teruguordering van het
onverschuldigd betaalde- Rijksdienst voor Arbeidsuoorziening- Recht- Verjaring
- Termijn - Aanvang - Voordeel - Cumulatie - Verbod - Voordeel - Opeenvolgende gedeeltelijke betalingen.
Wanneer het voordeel omwille waarvan de betaalde werkloosheidsuitkeringen
onverschuldigd worden, in opeenvolgende gedeelten is betaald, kan de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening de beslissing waarbij de terugbetaling van het onverschuldigd
betaalde bevolen wordt, nemen binnen de verjaringstermijn die ingaat na elk van die
betalingen, tot beloop van het bedrag ervan. (Art. 7, § 13, derde lid, Besluitwet 28 dec.
1944.)
1220
18 juni 2001
6. - Recht op uitkering - Arbeid - Werkloze - Arbeid voor zichzelf uerricht Begrip - Afgevaardigd bestuurder van een handelsuennootschap - Vereffenaar van
een handelsvennootschap.
De hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder of van vereffenaar van een handelsvennootschap waarin de werkloze, dat mandaat, zelfs onbezoldigd, vervult moet
worden beschouwd als een werkzaamheid die de werkloze voor eigen rekening
verricht gedurende zijn werkloosheid, die kan worden ingeschakeld in het economische ruilverkeer van goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone beheer
van het eigen bezit. (Art. 45, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit 1991.)
22 oktober 2001
1740
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-3687. - Recht op uitkering - Samenwonen met een zelfstandige - Aangifte Draagwijdte.
De aangifte die vereist is als voorwaarde voor het behoud van de aanspraak op
werkloosheidsuitkering door de werkloze die met een zelfstandige samenwoont, heeft
tot doel het de R.V.A. mogelijk te maken nate gaan of de werkloze de zelfstandige niet
in die mate helpt dat hij niet meer als werkloze kan worden aangezien. (Art. 50,
eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991.)
5 november 2001
1852
8. - Recht op uitkering - Langdurige werhloosheid - Schorsing - Verwittiging
- Administratief beroep- Inhomsten- Be last bare netto-inhomsten- Niet in Belgie
belastbare inhomsten - Vaststelling.
Zelfs voor de inkomsten die niet in Belgie belastbaar zijn verwijst artikel 82, § 1,
tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1991 naar het begrip belastbaar netto-inkomen
zoals het is vastgesteld in de Belgische belastingwetten en -verordeningen. (Art. 82,
§ 1, tweede lid, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 6 W.I.B. [1964]; art. 6 W.I.B. [1992].)
5 november 2001
1853
9. - Recht op uitkering - Herstel van de werhloze in zijn rechten - Verplichting
van de rechter.
De rechter, die kennis neemt van een geschil betreffende het recht op werkloosheidsuitkeringen, kan de werkloze in het recht op werkloosheidsuitkeringen herstellen, op voorwaarde dat hij de verordenende bepalingen inzake werkloosheid naleeft.
(Art. 7, § 11, Besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
12 november 2001
1907

BED RAG
10. - Bedrag- Vrijwillig deeltijdse werkloosheid- Vermindering van het aantal
halve uitkeringen - Voorwaarden - Elhe gewone dag van inactiviteit - Begrip.
Elke gewone dag van inactiviteit in de zin van art. 109, § 2, 2°, Werkloosheidsbesluit is de dag waarop de deeltijdse werknemer volgens zijn gewoon werkschema
niet tewerkgesteld wordt. (Artt. 108 en 109, § 2, 2°, Werkhoosheidsbesluit 1991.)
21 mei 2001
949

ALLERLEI
11. - Allerlei - Loopbaan - Loopbaanonderbrehing - Onderbrehingsuithering
- Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Verjaring.
Valt niet onder de toepassing van de in art. 2277 B.W. bedoelde vijfjarige verjaring
de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen onderbrekingsuitkeringen voorzien in afdeling 5 van hoofdstuk IV Herstelwet 22 jan. 1985
houdende sociale bepalingen. (Art. 2277 B.W.)
21 mei 2001
969
12. - Allerlei - Bestuurlijhe beslissing - Sanctie - Geschil - Nietiguerhlaring
- Gebreh aan motiuering - Arbeidsrechtbank - Beuoegdheid - Draagwijdte.
Wanneer de arbeidsrechtbank de administratieve beslissing van de directeur van
het werkloosheidsbureau over een sanctie vernietigt alleen wegens gebrek aan
motivering, ontneemt deze nietigverklaring de rechter de bevoegdheid niet om nate
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.)
12 november 2001
1907
13. - Allerlei - Administratieue sane tie - Betwisting- Administratieue rechtshandeling - Formele motiuering - Passende motiuering - Gedetailleerde motivering - Nietiguerklaring - Gevolg - Arbeidsrechtbanh - Bevoegdheid - Omvang.
De rechter die beslist dat de administratieve sanctie die de directeur van het
werkloosheidsbureau heeft opgelegd nietig is omdat zij niet formeel, passend en
gedetailleerd is gemotiveerd, mag niet in de plaats treden van de directeur en zelf een
-~~··'
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-369administratieve sanctie aan de werkloze opleggen. (Algemeen recbtsbeginsel van de
scbeidingvan de macbten; art. 154, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 7, § 11,
eerste lid, Besluitwet 28 dec. 1944; art. 580, 2°, Ger.W.)
17 december 2001
2213

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
UITLEGGING
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN
ALLERLEI

UITLEGGING
Uitlegging - Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 - Artikel 5
- Permanente be waning- Begrip - Afwezigheid van nadere definitie - Toe passing
van de gewone taalkundige betekenis - Legaliteitsbeginsel.
Waar het begrip "permanent wonen" dat voorkomt in artikel 5 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 17 juli 1984 niet nader wordt gedefinieerd moet bet in zijn
gewone taalkundige betekenis worden begrepen, zodat het legaliteitsbeginsel bierdoor niet wordt miskend. (Art. 5 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1984
boudende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen.)
6 november 2001
1873
1. -

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
2. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Terugwerkende
kracht - Verjaring - Arbeidsongeval - Beroepsziekte - Overheidspersoneel.
Bijzondere regels - Termijn - Aanvang - Nieuwe wet - Toepassingsgebied Vergoedingen - Vordering tot betaling- Reeds verkregen ve1jaring - Ondubbelzinnige tegenovergestelde wil van de wetgever.
De regel volgens welke de vorderingen tot betaling van de vergoedingen verjaren
na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste administratieve
rechtshandeling, is van toepassing op de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in
de overheidssector, waarvan aangifte is gedaan v66r 1 augustus 1997 en waarover de
recbter geen beslissing heeft gewezen die in kracht van gewijsde is gegaan; de
terugwerkende kracht die de wetgever aldus aan die regel verleent is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er naar aanleiding van het arbeidsongeval of de
beroepsziekte een vordering in rechte is ingesteld vooraleer de verjaring verkregen
was met toepassing van de bepaling, die aan voornoemde regel voorafgaat. (Artt. 7,
8 en 10 wet 20 mei 1997; art. 20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
18juni2001
1208
3. - Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Inkomstenbelastingen- Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992- Cassatieberoep -Algemeen
beginsel van het recht op rechtszekerheid - Grondwet - Gelijhheid van de Belgen
voor de wet- Niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten
en vrijheden - Overeenstemming.
De artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen en artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart
1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, in hun uitlegging dat,
zelfs na 6 april1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uitspraak doen op
beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de hoven van beroep
zijn ingesteld, zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van bet
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, brengen de recbtszekerheid niet in het
gedrang en scbenden de artikelen 10 en 11 van de gecoi:irdineerde Grondwet 1994

~.

-370niet. (Artt. 10 en 11 gecoiird. Gw. [1994); art. 97, negende lid, wet 15 maart 1999; art.
11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
22 oktober 2001
1736
4. - Werhing in cle tijcl en in cle ruimte - Werhing in de tijcl - Nieuwe strafwet.
Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij
opheft, een feit onder dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet bestraft en
daarop dezelfde straffen stelt, past de strafrechter wettig de nieuwe wet toe op de
feiten die onder de werking van de vroegere wet werden gepleegd.
31 oktober 2001
1827

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
5. - Wettigheicl van besluiten en verorcleningen- Besluiten tot uitvoering van cle
besluitwet van 22 januari 1.945 - Artihel 108 Grondwet - Reglementeringsbevoegclheicl van cle Koning - Grenzen.
De in de besluitwet van 22 januari 1945 aan bepaalde ministers verleende
bijzondere machtiging tot reglementering staan eraan niet in de weg dat de Koning
krachtens de macht hem verleend door artikel 108 van de Grondwet bij wijze van
reglementen en besluiten de uitvoering van deze besluitwet verzekert, op voorwaarde
dat Hij de draagw~jdte ervan niet uitbreidt of beperkt en ze noch aanvult of wijzigt.
(Art. 108 Grondwet; art. 3 besluitwet van 22 januari 1945.)
1373
4 september 2001
6. - Wettigheicl van besluiten en verorcleningen- Besluitwet van 22 januari 1.945
- Uitvoeringsbesluiten- K.B. 11 ohtober 1.971- Wettelijhe gronclslag.
Krachtens artikel 3 van de besluitwet van 22 januari 1945 kan de Koning
producten economisch reglementeren, zoals onder meer de opslag en de bevoorrading
van aardolieproducten bij koninklijk besluit van 11 oktober 1971 en, met verwijzing
naar artikel 9 van de besluitwet, de overtreding van deze reglementering strafbaar
stellen. (Artt. 3 en 9 besluitwet 22 januari 1945; K.B. 11 oktober 1971.)
4 september 2001
1373
7. - Wettigheicl van besluiten en verorcleningen- Reglementair besluit- Raad
van State - Afcleling wetgeving - Aclvies - Hoogdringenclheicl.
Het laten verlopen van twee maanden alvorens tot publicatie van het koninklijk
besluit van 28 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 68 van de wet van 30 maart
1994 houdende sociale bepalingen over te gaan wijst erop dat de aangevoerde
hoogdringendheid, die toeliet het besluit niet te onderwerpen aan het advies van de
afdeling wetgeving van de Raad van State, niet bestond; voornoemd koninklijk
besluit is aldus onwettig. (Art. 3 Wet Raad van State.)
17 september 2001
1451

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN
8. - Gevolgen van internationale normen -- Europese Unie - Verclragsbepalingen- Steunmaatregelen- Dierengezonclheiclswet van 24 maart 1.987- WijzigingWet 21 dec. 1.9.94- Nieuw stelsel.
De wijziging van artikel 32 van de wet van 24 maart 1987 door artikel185 van de
wet van 21 december 1994, inzonderheid wat betreft de financieringsmodaliteiten
van het Fonds voor de Gezondheid en de Produktie van de Dieren, heeft een nieuwe
grondslag ingevoerd voor de hefting en een nieuw stelsel van steun in de plaats
gesteld. (Art. 32, § 2, wet 24 maart 1987; art. 185 wet 21 december 1994.)
19 januari 2001
141
9. - Gevolgen van internationale normen- Universele 1Terhlaring van de Rechten
van de Mens - Draagwijclte.
De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948
door de Algemene Vergadering van de Verenigde N a ties is goedgekeurd, is niet in het
Belgische recht ingevoerd ·en is geen wet, in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie. (Art.
608 Ger.W.)
4 december 2001
2054

---
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ALLERLEI
10. - Allerlei - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing -Art. 2 - Draagwijdte.
Een in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regel is niet van toepassing op een
bepaalde rechtspleging, wanneer die regel ermee in strijd is of wanneer de rechtspleging verschillend geregeld wordt, ofwel door een vroegere, niet uitdrukkelijk
opgeheven wetsbepaling, ofwel door een latere wetsbepaling. (Art. 2 Ger.W.)
1 februari 2001
214
11. - Allerlei - Tucht - Intellectueel beroep - Beginselen van plichtenleer Geen wettelijke bepaling - Geldigheid.
De beginselen van de plichtenleer op grond waarvan een intellectueel beroep met
rechtschapenheid en waardigheid moet worden uitgeoefend, bestaan los van enige
vermelding in een formele tekst.
30 november 2001
2043

WOONPLAATS
1. - Burgerlijke zaken - Vonnis geacht op tegenspraak te zijn gewezen -Mededeling- Gerechtsbrief- Woonplaats van geadresseerde- Wijziging- Hof van
beroep niet op de hoogte - Gevolg.
De door de griffier gedane mededeling op het enige adres van de partij dat in het
dossier van de rechtspleging wordt vermeld maar waar zij niet meer woonde, is
regelmatig wanneer uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan niet blijkt
dat het hofvan beroep van die woonplaatswijziging op de hoogte was gebracht. (Art.
751 Ger.W.)
21 juni 2001
124S

WRAKING
1. - Burgerlijke zaken - Akte van wraking wegens gewettigde verdenhing -Ontvanhelijkheid - Voorwaarden.
Het verzoekschrift dat geen opgave doet van de identiteit van de partijen in het
geschil in het kader waarvan wegens gewettigde verdenking om wraking wordt
verzocht en evenmin aangeeft waarom de aangevoerde omstandigheid een van de in
de wet limitatief opgesomde gronden tot wraking kan opleveren, is niet ontvankelijk.
(Artt. S2S en S3S Ger.W.)
29 maart 2001
530
2. - Kamervoorzitter in het hof van beroep - Recllter die van het geschil lreeft
hennisgenomen - Toetsing door het Hof
Het verzoek dat ertoe strekt een kamervoorzitter in het hofvan beroep te wraken
op grond van de omstandigheid dat die magistraat eerder twee beslissingen gewezen
heeft tussen de partijen in het geding, wordt door het Hof afgewezen wanneer uit de
stukken die aan het Hof zijn voorgelegd niet blijkt dat die beslissingen gewezen zijn
op het geschil waarvan die magistraat thans moet kennisnemen. (Art. S2S, so,
Ger.W.)
5 april 2001
62S
3. - Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Beslissing inzake zuivering van nietigheden - Magistraten die naderhand uitspraak moeten doen over
verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoeksha.ndelingen -Ander geschil Gevolg.
Niet ontvankelijk is de wraking van magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling
die op grond van de artt. 136, 136bis en 235bis, Sv. de regelmatigheid van de
strafprocedure hebben onderzocht en nadien uitspraak moeten doen over bijkomende
onderzoekshandelingen waarvan verzoeker op grond van de artt. 127, vierde lid, en
61quinquies Sv. de verrichting vraagt, nu dit onderscheiden geschillen betreft. (Art.
S2S, so, Ger.W.)
S mei 2001
830
4. - Oorza.ken - Opsomming - Gevolg - Onpartijdigheid van de rechter.

-372Aangezien de gronden tot wraking op beperkende wijze worden opgesomd door de
wet, kan een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid
van de rechter geen grond tot wraking opleveren. (Art. S2S Ger.W.)
30 mei 2001
1037
5. - Oorzaken - Beslissing alv01·ens recht te doen - Begrip - Bijkomende
onderzoekshandeling - Weigering door de onderzoeksrechter - Hoger beroep Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest - Regeling van de rechtspleging Zelfde magistraat - Herhaald verzoek - Gevolg.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van art.
61quinquies, Sv., oordeelt over het hoger beroep van een van de partijen tegen de
weigering van de onderzoeksrechter om een bijkomende onderzoekshandeling te
verrichten, is een uitspraak alvorens recht te doen in de zin van art. S2S, so, 1,
Ger.W., zodat de magistraat die aan die uitspraak heeft medegewerkt, bij de regeling
van de rechtspleging, in voorkomend geval kan kennisnemen van het herhaald
verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. (Art. S2S, so, 1,
Ger.W.; artt. 61quinquies en 127 Sv.)
30 mei 2001
1037
6. - Strafzaken - Rechtspleging.
De vordering tot wraking moet worden ingesteld bij een akte die neergelegd wordt
ter griffie van het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt en niet ter
griffie van het rechtscollege dat van de zaak moet kennisnemen. (Art. S35 Ger.W.)
6 juni 2001
1097
7. - Tuchtzaken - Advocaat - Raad van de Orde - Kennisneming van tuchtzaken - Aanhangigmaking van de zaak - Tussenkomst van de stafhouder Openbare orde - Geding met de vervolgde advocaat - Verplichting om zich van de
zaak te onthouden - Draagwijdte.
De in het Ger.W. vastgelegde regeling, volgens welke tuchtzaken bij de raad van de
Orde door toedoen van de stafhouder aanhangig worden gemaakt een regel van
wezenlijk belang voor de goede rechtsbedeling en raakt de openbare orde; de
bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van een rechter zijn niet van
toepassing op de stafhouder die in een geding is betrokken met de vervolgde advocaat
die hij voor die raad heeft gedagvaard, aangezien de stafhouder niet heeft deelgenomen aan het debat voor de raad van de Orde evenmin als aan zijn beraadslaging.
(Artt. 457, S2S, 6°, en S31 Ger.W.)
21 september 2001
1513
8. - Tuchtzaken - Wettige verdenking - Begrip.
De enkele omstandigheid dat de leden van een tuchtcollege, wier mandaat
verstreken is, in afwachting van de benoeming van hun opvolgers verder de
continu'iteit van de tuchtrechtspraak verzorgen, kan in hunnen hoofde geen grond tot
een wraking wegens wettige verdenking opleveren. (.Art. S2S, 1", Ger.W.)
6 december 2001
2103
9. - Strafzaken - Rechter wiens wraking wordt verzocht - Hoedanigheid Gevolg.
De wraking van een rechter die niet enkel tegen de rechter die van de zaak
kennisneemt is gericht, is kennelijk niet ontvankelijk; dat geldt voor de wraking
gericht tegen een magistraat die in ruste is gesteld alsook tegen magistraten die geen
deel uitmaken van de zetel die van eisers zaak kennisneemt. (Art. S2S Ger.W.)
1S december 2001
2222
10. - Strafzaken - Wrakingsgronden - Voorwerp - Gevolg.
De wraking waarvan de aangevoerde redenen niet gericht zijn tegen de magistraten die van de zaak kennis zullen nemen maar volledig opkomen tegen vroegere
beslissingen van de kamer van inbeschuldiging van het hof van beroep, is kennelijk
niet ontvankelijk. (Art. S2S Ger.W.)
1S december 2001
2222
11. - Strafzaken - Verzoek kennelijk niet ontvankelijk - Gevolg.
Wanneer het verzoek tot wraking kennelijk niet ontvankelijk is, kan een geldboete
wegens kennelijk onontvankelijk verzoek verantwoord zijn. (Art. S3S Ger.W.)
1S december 2001
2222
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-37312. - Strafzaken - Verzoek - Neerlegging op de griffie - Termijn - Tussengeschillen over de rechtspleging - Ontvankelijkheid.
Wie een rechter wil wraken, moet dit doen v66r de aanvang van de pleidooien, ook
van die welke betrekking hebben op de tussengeschillen over de rechtspleging, tenzij
de wrakingsgronden daarna zijn tussengekomen; het verzoekschrift tot wraking, dat
op de griffie wordt neergelegd en die regel niet naleeft, is niet ontvankelijk. (Art. 833
Ger.W.)
26 december 2001
2286

z
ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
ALLERLEI

ALGEMEEN
Algemeen - Prestaties - Toekenning - Voorwaarden - Verzekeringsinstelling - Subrogatoire vordering - Administratieve controle - R.I.Z.I. V. Bevoegdheid.
Zolang de schade van degene die ziekte- en invaliditeitsuitkeringen ontvangt niet
effectiefis vergoed krachtens een andere wet ofhet gemeen recht, kan het R.I.Z.I.V.
de verzekeringsinstelling niet verwijten dat ze haar subrogatoire vordering niet heeft
ingesteld. (Artt. 3, 70, § 2, § 91 en 95 Z.I.V.-wet.)
3 december 2001
2050
2. - Algemeen - Onnodig dure of overbodige onderzoeken en behandelingen Controlecommissies - Door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste genomen
prestaties - Terugvordering - Aard - Gevolgen - Burgerlijke rechtsvordering van
de verzekeringsinstelling- Verbreking van het oorzakelijke verband- Voorwaarden.
De maatregel die getroffen wordt door de bij de geneeskundige dienst ingestelde
controlecommissies, waarbij zij de uitgaven m.b.t. de prestaties die door de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten laste werden genomen, geheel
of gedeeltelijk terugvorderen van de geneesheren die onnodig dure of overbodige
onderzoeken en behandelingen voorschrijven, is geen straf maar een wijze van
hers tel van schade die dat herstel door andere rechtsmiddelen niet uitsluit ; in geval
van een slechts gedeeltelijke terugvordering, verliest de verzekeringsinstelling het
recht niet om voor het strafgerecht het verschil tussen het totaalbedrag van de
overbodige prestaties en het teruggevorderde bedrag terug te vorderen, aangezien de
uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, die de wet aan de controlecommissies
toekent, het oorzakelijk verband niet verbreekt tussen de fout van de zorgverlener en
de schade die de verzekeringsinstelling, zonder die fout, niet zou hebben geleden.
(Art. 90bis Z.I.V.-wet [thans art. 157, bij K.B. 14 juli 1994 gecoord. W.]; art. 1382 en
1383 B.W.)
5 december 2001
2082
1. -

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
3. - Ziektekostenverzekering - Terugvordering van ten onrechte betaalde prestaties - Stelsel betalende derde - Toepasselijkheid van de regeling van gemeenrechtelijke aansprakelijkheid.
Hoewel art. 97 Z.I.V.-wet de verzekeringsinstellingen, en alleen hen, de verplichting oplegt de prestaties terug te vorderen die zij in het kader van die verzekering ten
onrechte betaald hebben, belet die bepaling de verzekeringsinstellingen niet om, in
geval van strafvordering, voor de strafgerechten en burgerlijke rechtsvordering in te
stellen op grond van art. 1382 B.W., wanneer de voorwaarden voor de toepassing van

-374dat artikel vervuld zijn.; een van die voorwaarden vereist het bestaan van schade,
die, in dat geval, evenwel niet is beperkt tot de eigen schade van de verzekeringsinstellingen, maar ook betrekking heeft op schade t.g.v. uitgaven waarvan het bedrag
overeenstemt met de ten onrechte uitgekeerde prestaties die ten laste genomen
worden door het verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fondsen
heeft geleverd. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 3 en 4 Sv.; art. 97 Z.I.V.-wet.)
14 februari 2001
280

ALLERLEI
4. - Allerlei - Dienst voor geneeskundige controle - Beperkte kamer - Sanctie
- Aard - Rechten van de mens - Verdrag Rechten van de Mens - Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
Een sanctie opgelegd door de beperkte kamer van de dienst voor geneeskundige
controle is geen strafmaatregel in de zin van het E.V.R.M. en van het I.V.B.P.R. (Art.
141, § 2, Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2252
5. - Allerlei - Controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige controle Tekortkomingen - Vaststelling - Geneeskunde - Orde der Geneesheren - Tuchtorganen - Sancties - Voorwaarden.
Uit de bepaling dat de controlecommissie bij de dienst voor de geneeskundige
controle, onverminderd de bevoegdheden van de tuchtrechtelijke organen, belast
wordt met het vaststellen van tekortkomingen volgt niet dat tuchtrechtelijke
sancties slechts kunnen worden opgelegd nadat die tekortkomingen door die controlecommissie werden vastgesteld. (Artt. 73, tweede, derde en vierde lid, en 142 § 1,
Z.I.V.-wet 1994.)
20 december 2001
2257

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 Hofvan Cassatie, alsmede in "Bulletin des arrets de Ia Cour de Cassation"
en in "Pasicrisie beige" (eerste dee! 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 Hofvan Cassatie 1990-91.
De noten en conclusies van het openbaar ministerie van de jaargang 1991-92 en de
jaargangen 1993 tot en met 1999 kunnen worden geraadpleegd in dee! 11 (Register) van de Arresten van het hofvan Cassatie 2000.

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming. Peildatum - Peildatum - Materiele en morel~ schade - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Vaststaande schade die
in haar geheel kan worden geraamd - Consolidatiedatum - Forfaitaire schadevergoeding - Compensatoire interest.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464.
Herstelplicht - Staat. Overheid - Gemeente - Wegen - Gelijkgrondse
bermen.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 20 april 2001, A.R. C.99.0413.N, nr. 218.
Oorzaak - Algemeen - Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade - Door
derde veroorzaakt ongeval- Hulpverlener - Prestaties op vrijwillige pasis - Schade.
Concl. proc.-gen. DU

JARDIN,

Cass., 6 nov. 2001, A.R. P.99.1703.N, nr. 600.

Schade -Algemeen- Kind- Slachtoffer- Overlijden alleenstaande moederDoor derde veroorzaakt ongeval- Grootouders- Meerinspanning.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 6 nov. 2001, A.R. P.99.1703.N, nr. 600
Schade - Algemeen - Schadeverhinderd karakter van de omstandigheid dat
iemand een prestatie op vrijwillige basis verricht.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 6 nov. 2001, A.R. P.99.1703.N, nr. 600.
Algemeen- Oorzakelijk verband- Kind- Slachtoffer- Overlijden alleenstaande moeder - Grootouders - Meerinspanning.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 6 nov. 2001, A.R. P.99.1703.N, nr. 600.
Schade - Algemeen- Door derde veroorzaakt ongeval - Hulpverlener- Prestaties op vrijwillige basis - Schade - Criterium.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 6 nov. 2001, A.R. P.99.1703.N, nr. 600.
Daad - Fout - Medische aansprakelijkheid - Onomkeerbare contraceptieve
sterilisatie - Invloed van een tekortkoming aan de respectieve plichten van de echtgenoten op de beoordeling van de medische fout.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705.

-376ANATOCISME
Interest op vervallen interest van kapitalen - Voorwaarden - Gerechtelijke aanmaning - Conclusie - Vermelding.
Concl. adv.. -gen. HENKES, Cass., 26 april 2001, A.R. C.99.0004.F, nr. 235.
APOTHEKER
Wachtdienst beperkt tot een enkele gemeente - Akkoord Weerslag.
Noot X.D.R., Cass., 9 nov. 2000, A.R. D.99.0005.F, nr. 613.

Mededinging-

ARBEIDSONGEVAL
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, nr. 117.
Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Herstel- ArbeidsongeschiktheidBlijvende invaliditeit - Rente - Vaststelling- Partijen- Akkoord- OmvangGeldigheid.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0147.F, 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, 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, nr. 702.
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van een ander persoonBijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Aanpassingen Wijzigingen.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0157.N, nr. 298.
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling- Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van een ander persoon Bijkomende vergoeding- Vaststelling - Minimumloon- Indexering - Dubbele
indexering.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0157.N, nr. 298.
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid- Hulp van een ander persoon - Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Berekeningsdatum Gevolg.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0157.N, nr. 298.
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling- Arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van een ander persoon - Bijkomende vergoeding - Vaststelling - Minimumloon - Aanvangsdatum.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 21 mei 2001, A.R. S.00.0157.N, nr. 298.
Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Vergoeding -ArbeidsongeschiktheidRente - Eisbaarheid - Betwisting in rechte - Interest - Eisbaarheid.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0176.F, nr. 371.
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding- Cumulatie en verbod Verbod- Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Zelfde tijdvak - Zelfde ongeval.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 24 sept. 2001, A.R. S.00.0178.F, nr. 491.

-377Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Zelfde
tijdvak- Zelfde ongeval- Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Cumulatie en
verbod - Verbod.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 24 sept. 2001, A.R. S.00.0178.F, nr. 491.
Vergoeding- Cumulatie en verbod - Verbod - Arbeidsongeschiktheid- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid- Blijvende arbeidsongeschiktheid- Zelfde tijdvakZelfde ongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 24 sept. 2001, A.R. S.00.0178.F, nr. 491.
Schade - Arbeidsongschiktheid - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid- Blijvende arbeidsongeschiktheid- Zelfde tijdvak- Zelfde ongeval- Overheidspersoneel.
Bijzondere regels - Onmogelijkheid.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 24 sept. 2001, A.R. S.00.0178.F, nr. 491.

ARBEIDSOVEREENKOMST
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, 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, nr. 312.
Einde -Allerlei - Leger - Duitsland - Belgische strijdkrachten- Militaire
gemeenschap - Centrale Dienst voor sociale en culturele actie - Personeel Afdankingsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden - Pensioen - Pensioenrechten
- Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 jan. 2001, A.R. S.99.0140.F, nr. 26.

ARBITRAGE
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, nr. 695.
Benoeming van een arbiter - Beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg- Casssatieberoep - Ontvankelijkheid - Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Hof van Cas satie - Verplichting.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 dec. 2000, A.R. C.00.0123.N, nr. 695.

ARBITRAGEHOF
Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Verzuim van de wetgever.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 31 jan. 2000, A.R. F.98.0075.F, nr. 78.
Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, 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.

-378Prejudiciille vraag - Hof van Cassatie - Verplichting - Grenz en - Cassatiemiddel - Belang.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, nr. 35.
Prejudiciele vraag - Cassatiemiddel dat naar recht faalt - Gevolg.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.1325.N, nr. 169.
Prejudiciele vraag - Rechtbanken - Verplichting - Grenzen.
Concl. adv.. -gen. LooP, Cass., 4 april 2001, A.R. P.Ol.0042.F, nr. 200.
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0383.F, nr. 328.
Prejudicieel geschil - Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen - Cassatiemiddel - Prejudiciele vraag - Situatie die geen verband houdt met de zaak.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.Ol.1056.F, nr. 554.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
Tuchtonderzoek- Vraag tot mededeling van documenten- Weigering- Zwijgrecht - Tuchtstraf- Wettigheid.
Concl. adv.. -gen. BRESSELEERS, Cass., 27 april 2001, A.R. D.00.0005.N, nr. 241.

AUTEURSRECHT
Parodie- Wettelijke bescherming- Voorwaarde.
Concl. adv.. -gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 april2001, A.R. C.98.0563.F, nr. 203.
Inbreuk op het auteursrecht - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg- Omvang.
Concl. adv.. -gen. met opdracht THIJS, Cass., 6 dec. 2001, A.R. C.Ol.0094.N, nr. 678.

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, 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. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. F.98.0049.N, nr. 233.
Gemeenschaps- en gewestbelastingen - Vlaamse Gewest- Heffingen op de
afValwaterverontreiniging- Wijze van berekening.
Concl. adv.-gen. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. F.98.006l.N, nr. 234.

BENELUX
Algemeen- Fabrieks- en handelsmerken- Benelux Merkenwet- Overeenstemming - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 april 2001, A.R. C.98.0563.F, nr. 203.

BEROEPSGEHEIM
Geneesheer - Draagwijdte - Doel - Gevolg geesteszieke - Testateur.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.97.0293.N, nr. 40.
Geneesheer- Onbekwaamverklaring- Doktersattest- Testament- Nietigverklaring - Ongezondheid van geest - Overlegging van het attest.
Concl. adv.. -gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.97.0293.N, nr. 40.
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-379BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
Commissie tot bescherming van de maatschappij - Rechtpleging - Artikel 19bis
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, nr. 332.
Hoge Commissie - Rechtspleging- Artikel 19bis Wet Bescherming Maatschappij - Internering- Verzoek tot invrijheidstelling voorgoed- Beslissing tot invrijheidstelling op proef- Hoger beroep - Toepassing.
Andersluidende conclusie adv.-gen. DUINSLAEGER, 30 mei 2000, A.R. P.00.0545,
nr. 332.

BE SLAG
Allerlei - Collectieve schuldenregeling - Verzoek - Toelaatbaarheid - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass. 16 maart 2000, A.R. C.99.0325.N, nr. 184.
Aller lei- Collectieve schuldenregelifig- Beslagrechter- Aanzuiveringsregeling- Evenredige verdeling van de beschikbare inkomsten - Bevoorrechte schuldvorderingen - Uitwerkingen.
Concl. adv.. -gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0301.F, nr. 327.
Aller lei - Collectieve schuldenregeling- Beslagrechter- Aanzuiveringsregeling - Grondslag van de zakelijke rechten - Opschorting van het gevolg van die
zekerheden - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0301.F, nr. 327.
Allerlei - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling - Kwijtschulding van schulden Saldo nog verschuldigd na uitwinning - Wijze van aanzuivering.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 22 juni 2001, A.R. C.00.0662.N, nr. 394.
Gedwongen tenuitvoerlegging- Uitvoerend beslag op onroerend goed- Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van notarissen opgemaakt beding - Kamer van
notarissen - Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 9 nov. 2001, A.R. C.99.0479.F- C.99. 0481.F,
nr. 610.
Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden- Notaris- Vrijwillige tussenkomst- Rechtsvordering- Belang.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 9 nov. 2001, A.R. C.99.0479.F- C.99.0481.F,
nr. 610.

BESTAANSMINIMUM
Toekenning- Behoud- Voorwaarden - Samenwonende echtgenoten- Bereidheid tot tewerkstelling- Bewijs - Vrijstelling- Gezondheidsredenen - Billijkheidsredenen - Toepassingsgebied.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 28 mei 2001, A.R. S.00.0030.F, nr. 312.

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
Exploot - Keuze van woonplaats - Voorwaarde voor betekening aan de persoon.
Concl. adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 18 jan. 2000, A.R. P.99.1436.N, 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, nr. 276.

-380BEVOEGDHEID EN AANLEG
Algemeen- Bevoegdheid- Wet - Uitlegging- Arbitragehof- Rechtbanken.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, nr. 276.
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 hoven gaat- Bevoegdheid.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 10 nov. 2000, A.R. C.98.0152.N, nr. 614.
Burgerlijke zaken- Bevoegdheid- Volsterkte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke) - Verzekeringsvergoeding wegens tijdelijke werkonbekwaamheid- Ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing - Vordering door de verzekerde jegens de verzekeringsmaatschappij- Gevorderd bedrag dat 75.000 frank niet te boven gaatBevoegdheid.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 10 nov. 2000, A.R. C.98.0152.N, nr. 614.
Strafzaken - Bevoegdheid - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van en hof
van beroep - Strafonderzoek- Einde van het onderzoek- Wanbedrijf- Voor correctionalisering vatbare misdaad - Hof van Cassatie - Vroegere verwijzing naar de
eerste voorzitter van een hofvan beroep- Zelfde feiten- Geen nieuwe verwijzing
- Rechtstreekse dagvaarding - Hof van beroep.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. 30.
Strafzaken- Bevoegdheid- StrafVordering- Voorrecht van rechtsmacht- Magistraat van een hofvan beroep- Misdrijf- Hofvan beroep- Voorwaarde- Hof
van Casstie - Verwijzing.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. 30.
Strafzaken - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Correctionalisering van
een misdaad door aanneming van verzachtende omstandigheden - Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. 354.
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke) - Beroepsopleiding - Arbeidsongeval.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 5 nov. 2001, A.R. S.00.0035.F, nr. 596.
Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Volstrekte bevoegdheid - Arbeidsongeval - Beroepsopleiding.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 5 nov. 2001, A.R. S.00.0035.F, nr. 596.
Burgerlijke zaken- Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (Materiele. Persoonlijke) - Auteursrecht- Inbreuk op het auteursrecht - Bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg - Omvang.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 6 dec. 2001, A.R. C.Ol.0094.N, nr. 678.
BEWIJS
Burgerlijke zaken- Geschriften- Bewijswaarde- Onderhandse akte -Aan algemene ofbijzondere legataris tegengeworpen- Verklaring de handtekening niet te
kennen- Gevolg.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.98.0400.N, nr. 39.
Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Bewijslast- Eigenhandig testament - Testament ingeroepen door wettige erfgenaam - Aan algemene of
bijzondere legataris tegengeworpen- Verklaring de handtekening niet te kennen.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.98.0400.N, nr. 39.
Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Europese Unie - Verdragsbepalingen- Steunmaatregelen- Strijdige heffingen -TerugbetalingenAfwenteling op derden - Bewijslast.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.96.0091.N, nr. 41.
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-381Strafzaken- Bewijsvoering- Deskundigenonderzoek -Mname op het lichaam
- Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid - Beoordeling.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 31 jan. 2001, A.R. P.00.1540.F, nr. 61.
Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijswaarde - Onderhandse akte -Wederkerige overeenkomst - Meerdere originelen - Daadwerkelijke overhandiging aan
de partijen die een onderscheiden belang hebben - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 26 april 2001, A.R. C.99.0004.F, nr. 235.
Strafzaken- Bewijstlast. Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Algemeen - Afdoende vermoedens - Gegevens die op het tegendeel wijzen.
Concl. adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554.
Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid- Vordering gegrond op een
misdrijf- Toerekenbaarheid - Rechtvaardigingsgrond.
Concl. proc .. -gen. DU JARDIN, Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705.

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter- Deskundigenonderzoek- Tegensprekelijkheid- Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DVINSLAEGER, Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, voltallige zitting, nr. 100.
Burgerlijke partijstelling - Ontvankelijkheidsvereiste - Schade - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.0983.N, nr. 165.
Burgerlijke partijstelling- Ontvankelijkheidsvereiste - Schade - Toepassing.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.0983.N, nr. 165.
Schadevergoeding - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.0983.N, nr. 165.
Bevoegdheid- Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 22 mei 2001, A.R. P.99.0908.N, nr. 300.

CAS SATIE
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte - Bijkomende straf- Onwettigheid - Gevolg.
Concl. eerste adv.-gen. DU JARDIN, Cass., 8 feb. 2000, P.97.1697.N, nr. 98.
Vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep in het belang van de wet- Geen rechtsmiddel van hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling -Arrest dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart- Onontvankelijke voorziening van eiser- Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof- Cassatie in het belang van de wet en
zonder verwijzing.
Concl. adv.-gen. DVINSLAEGER, Cass., 15 mei 2001, A.R. P.Ol.0013.N, nr. 284.
Bevoegdheid van het Hof- Algemeen - Rechterlijke tucht - Geen tuchtprocedure
- Vermomde tuchtstraf- Cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0383.F, nr. 328.
Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof. Aard van het cassatiegedingAlgemeen - Burgerlijke zaken - Intrekking van een arrest - Rechtspleging.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 21 juni 2001, A.R. C.01.0161.N, nr. 392.
Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof. Aard van het cassatiegedingAlgemeen - Burgerlijke zaken - Intrekking van een arre'st - Rechtspleging- Verzoekschrift - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 21 juni 2001, A.R. C.Ol.0161.N, nr. 392.

-382Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof. Aard van het cassasiegeding Algemeen- Uitlegging ofverbetering van een arrest- Rechtspleging- Verzoekschrift - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 21 juni 2001, A.R. C.Ol.0161.N, nr. 392.
Algemeen. Opdracht en bestaansreden van het Hof. Aard van het cassatiegedingWetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten- Werking in de tijd en in de ruimte Werking in de tijd- Cassastieberoep tegen een arrest dat een K.B. onwettig verklaart - Substitutie van het K.B. door een wet met terugwerkende kracht die tijdens het cassatiegeding in werking is getreden - Gevolg van de substitutie t.a.v. het
cassatieberoep.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, nr. 465.

CASSATIEBEROEP
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, 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, nr. 20.
Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen- Heffingen op de afvalwaterverontreiniging- Nieuwe beroepsprocedure- Inwerkingtreding - Gevolgen
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 7 april 2000, A.R. C.99.0456.N, 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, nr. 276.
Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging Vorm 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, nr. 324.
Belastingzaken - Vormen- Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - Vorm
van betekening- Noodzakelijke vermeldingen.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 25 mei 2000, A.R. F.97.0115.N, nr. 324.
Belastingzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, 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, nr. 628.
Burgerlijke zaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- Beslissingen uit
hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen 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, nr. 695.
Burgerlijke zaken - Mstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Akteverlening.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 jan. 2001, A.R. S.99.0107.F, nr. 25.

--~~~-~--~---

--=-=- -

=·=·=·=====

-383Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Algemeen - Vreemdelingen- Vrijheidsberoving- Rechtsmiddelen- Kamer van inbeschuldigingstelling- Arrest dat de invrijheidstelling beveelt- Cassatieberoep van het openbaar ministerie - Toepasselijke wetsbepalingen - Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. 133.
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken Stukken - Toelaatbaar karakter van het cassatieberoep - Bewijs - Gemeente College van burgemeester en schepenen - Gemeenteraad - Machtiging Neerlegging.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 mei 2001, A.R. C.98.0199.N, nr. 255.
Strafzaken- Termijnen voor casstieberoep en betekening - StrafVordering- Vorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - Raadkamer - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring- Uitvoering - Derdenverzet - Beschikking van de
raadkamer- Niet-toelaatbaarverklaring van het derdenverzet - Hoger beroep - Ka~
mer van inbeschuldigingstelling - Verwerping - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 15 mei 2001, A.R. P.01.0013.N, nr. 284.
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - StrafVordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - Raadkamer- Beschikking tot uitvoerbaarverklaring- Hoger beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Verwerping - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 15 mei 2001, A.R. P.01.0013.N, nr. 284.
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafVordering - Gemis aan belang of bestaansreden - Gemis aan bestaansreden - Vorlopige hechtenis - Invrijheidstelling onder voorwaarden- Verlenging van de voorwaarden - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0760.F, nr. 309.
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Beslissingen uit
hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Dienstorder van de rechtbank.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0383.F, nr. 328.
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - StrafVordering - Geen
eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Kamer van inbechuldigingstelling- Beslissing over regelmatigheid van de procedure- Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 okt. 2001, A.R. P.01.0599.N, nr. 515.
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafVordering - Algemeen - Kamer van inschschuldigingstelling - Beslissing over regelmatigheid van
de procedure - Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 okt. 2001, A.R. P.Ol.0599.N, nr. 515.
Strafzaken - Mstand - Algemeen- Stedenbouw - Uitspraak van de rechter over
de straf en de burgerlijke rechtsvordering- Uitstel van uitspraak over de herstelvordering - Voorziening in cassatie - Afstand zonder berusting - Geldigheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.01.0311.N, nr. 670.

CASSATIEMIDDELEN
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Geschonden wetsbepaling- Regels van het geding - Kort geding - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, 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, nr. 311.
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beroep- Wetsbepalingen- Rechtspraak in twee instanties- Niet-bestaan- Grandwet - Overeenstemming.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, nr. 35.
Belastingzaken - Belang - Gebrek aan belang - Begrip - Bestreden beslissing - Bekritiseerde grondslag -Andere niet bekritiseerde grondslag - Beslissing van de directeur der belastingen - Overneming van de gronden - Gevolg.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 9 april 2001, A.R. F.99.0138.F, nr. 209.
Burgerlijke zaken - Belang - Eiser tot uitlegging -· Middel gericht door die eiser tegen de ontvankelijkheid van de vordering tot uitlegging- Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 26 april 2001, A.R. C.99.0372.F, nr. 236.
Strafzaken- Belang- Jeugdbescherming- Maatregelen ten aanzien van mindeljarigen - Als misdrijven omschreven feiten - Verschillende feiten - Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten- Wettig verantwoorde beschermingsmaatregel- Ontvankelijkheid van het middel.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0613.F, nr. 360.
Strafzaken - Allerlei - Intern tegenstrijdige middelen- Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 11 sept. 2001, A.R. P.99.0324.N, nr. 455.
Burgerlijke zaken - Belang - Bestreden beslissing - Wettigheid - Cassatiemiddel - Invloed - Middel zonder invloed.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 24 sept. 2001, A.R. S.97.0115.F, nr. 488.
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen- Rechtsmisbruik.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 24 sept. 2001, A.R. S.00.0158.F, nr. 490.
Strafzaken - Onduidelijk middel - Voorrecht van rechtsmacht.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554.
Strafzaken- Algemeen- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Schending - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664.
Algemeen - Redenen van de vonnissen en arresten - Redenen waardoor het Hof
onmogelijk zijn wettigheidstoezicht kan uitoefenen - Middel afgeleid uit de scherrding van artikel 149 Gw.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 7 dec. 2001, A.R. C.99.0442.F, nr. 681.

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
Verzoek tot regeling van rechtsgebied - Zonder voorwerp.
Concl. proc.-gen. PIRET, Cass., 10 maart 2000, A.R. C.99.0564.F, nr. 169.
DAGVAARDING
Misdaad - Verzachtende omstandigheden - Persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet - Correctionalisering door de procureur-generaal bij het hof van
beroep.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. 354.
DESKUNDIGENONDERZOEK
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, nr. 100.
Strafzaken - Deskundige aangesteld door de vonnisrechter - Beoordeling van uitsluitend burgerlijke belangen - Tegensprekelijkheid - Toepasselijkheid van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek - Draagwijdte.
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zitting, nr. 100.
Strafzaken - Afname op het lichaam - Toestemming van de betrokkene - Regelmatigheid - Beoordeling.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 31 jan. 2001, A.R. P.00.1540.F, nr. 61.
Strafzaken - Genetisch deskundigenonderzoek - Opdracht - Omvang.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 31 jan. 2001, A.R. P.00.1540.F, nr. 61.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
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,
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,
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, ·
nr. 374.
Echtscheidingsprocedure - Voorlopige maatregelen - Kort geding- Verblijfplaats van de echtgenoot, belast met het bestuur over de kinderen - Vaststelling van
de verplijfplaats in de gezinswoning- Pand, eigendom van de andere echtgenootMaatregel tevens in het belang van de kinderen- Overschrijving van de echtscheiding- Uitwerking.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.99.0172.F, nr. 501.
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, nr. 501.

EUROPESE UNIE
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, nr. 170.
PrejudiciiHe geschillen- Hofvan Cassatie- Artikel 234 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, nr. 603.
Verdragsbepalingen- Beleid- Steunmaatregelen- lnvoering ofwijziging door
de Lid-Staten - Nieuwe steunmaatregelen - Commissie - Tussenkomst.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.96.0091.N, nr. 41.
Verdragsbepalingen - Beleid - Steunmaatregelen- Beslissingen van de Commissie- Verenigbaarheid met de eisen van artikel 92 E.E.G.-Verdrag- Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.96.009l.N, nr. 41.
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Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.96.0091.N, nr. 41.
Verdragsbepalingen- Beleid- Steunmaatregelen- Wijzigingen -Aanmeldingsplicht - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.96.0091.N, nr. 41.

EXTERRITORIALITEIT
Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid - Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding - Artikel 11 wet 13 april 1995 - Artikel 3 wet
15 februari 1993.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 22 mei 2001, A.R. P.99.0908.N, nr. 300.
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
Gerechtelijk akkoord- Boedel- Uitdeling- Verscheidene schuldenaars- Schuldenaar in bonis - Gevolg.
Concl. adv.-gen. TH WERQUIN, Cass., 14 dec. 2000, A.R. C.97.0461.F- C.98.0044.F,
nr. 691.
Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen)- Boedel- Uitdeling- Verscheidene schuldenaars - Schuldenaar in bonis - Gevolg.
Concl. adv.-gen. TH. WERQUIN, Cass., 14 dec. 2000, A.R. C.97 .0461.F- C.98.0044.F,
nr. 691.
Gerechtelijk akkoord - Stopzetting van de loop van de rente - Tijdstip.
Concl. adv.-gen. TH. WERQUIN, Cass., 14 dec. 2000, A.R. C.97.0461.F- C.98.0044.F,
nr. 691.
Rechtspleging - Faillissementsvonnis - Tenuitvoerlegging.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 juni 2001, A.R. C.99.0127.N, nr. 366.
Aller lei - Faillissement- Intrekking - Kosten van tenuitvoerlegging - Kosten en salaris van de curator.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 15 juni 2001, A.R. C.99.0127.N, nr. 366.
GEESTESZIEKE
Internering- 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.
Testateur - Beroepsgeheim - Geneesheer - Draagwijdte - Doel - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.97.0293.N, nr. 40.
GEMEENTE
Wegen - Veiligheid van de gebruikers - Veiligheidsplicht- Omvang- Gelijkgrondse bermen.
Concl. adv.-gen. THIJS, Cass., 20 april 2001, A.R. C.99.0413.N, nr. 218.
GENEESKUNDE
Geneesmiddelen (verdovende middelen inbegrepen)- Verdovende middelen- Poging tot misdaad- Correctionalisering met aanneming van verzachtende omstandigheden - Gevolg.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 24 april 2001, A.R. P.Ol.0024.N, nr. 225.
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patient.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705.
Algemeen - Medische handeling- Onomkeerbare contraceptieve sterilisatie Geoorloofd karakter - Toestemming van de patient aileen.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705.
Algemeen - Geneesheer - Verplichting om de toestemming van de patient te
verkrijgen - Informatieplicht.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705.

GERECHTSKOSTEN
Burgerlijke zaken - Procedure in cassatie - Cassatieberoep - Mstand - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Akteverlening - Gevolg.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 jan. 2001, A.R. S.99.0107.F, nr. 25.
GRONDWET
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, nr. 596.
Grondwet (art. 100 tot einde) - Artikel 167 - Verdragen- Gevolg- Inteme rechtsorde - Instemming.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, nr. 126.
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel 149 - Voorlopige hechtenis - Militaire rechtspleging - Verzoek tot invrijheidstelling- Handhaving - MotiveringGegrondheid.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 24 juli 2001, A.R. P.Ol.0963.F, nr. 423.
Grondw.et 1994 (art. 100 tot einde) -Artikel108- Verordenende bevoegdheid van
de Koning.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 18 sept. 2001, A.R. P.99.1860.N, nr. 468.
HANDELSPRAKTIJKEN
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, nr. 16.
Handelspraktijkenwet - Consument - Begrip.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 11 mei 2001, A.R. C.00.0292.N, nr. 275.

HOGER BEROEP
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen- Beschikking van de raadkamer - Inverdenkinggestelde - Artikel 135, § 2, Sv. - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 11 januari 2000, A.R. P.99.0905.N, voltallige
zitting, nr. 20.
Strafzaken (douane an accijnzen inbegrepen) - Algemeen- Geesteszieke -Internering - 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.
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-388Tuchtzaken- Notariaat- Vonnis- Betekening- Hoger beroep- Meer dan vijftien dagen na de betekening - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 1 feb. 2001, A.R. C.00.0587.F, nr. 64.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter- Gevolgen- Vonnis van onbevoegdheid- Wijziging- Verplichting voor de appelrechter.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 4 april 2001, A.R. P.Ol.0042.F, nr. 200.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep Eenstemmigheid- Gevallen waarin die vereist is.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 4 april 2001, A.R. P.Ol.0042.F, nr. 200.
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Beslissingen en
partijen- Partijen- Gemeente - College van burgemeester en schepenen- Gemeenteraad - Machtiging- Tijdstip.
Concl. adv.-gen. DE DUBRULLE, Cass., 4 mei 2001, A.R. C.98.0199.N, nr. 255.
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Incidentieel beroep - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 4 mei 2001, A.R. C.98.0408.N, nr. 256.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen Rechtshulpverzoek strekkend tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming - Beschikking tot uitvoerbaarverklaring.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 15 mei 2001, A.R. P.Ol.0013.N, nr. 284.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Beslissingen en partijen- Stedenbouw - Herstelmaatregel - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 11 sept. 2001, A.R. P.99.0324.N, nr. 455.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter - Stedenbouw - Herstelvordering - Hoger beroep van het openbaar ministerie- Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 11 sept. 2001, A.R. P.99.0324.N, nr. 455.
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) -Allerlei - Veroordeling bij verstek- Onmiddellijke aanhouding- Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kennelijk niet ontvankelijk hoger beroep - Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 21 nov. 2001, A.R. P.01.1509.F, nr. 635.

HUUR VAN DIENSTEN
Onderaannemer - Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever - Grenzen.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.00.0180.F, nr. 720.

HUUR VAN GOEDEREN
Pacht- Voorkooprecht- Verpachte goed- Verkoop uit de hand- Bestaan en voorwaarden - Kennisgeving aan pachter - Vorm - Ontwerp van authentieke akte Geldigheid.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 28 juni 2001, A.R. C.99.0435.F, nr. 412.
Handelshuur - Begrip. Aard van wetgeving - Doel van de wet.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 29 nov. 2001, A.R. C.98.0064.N, nr. 654.
Handelshuur- Einde (Opzegging. Huurverhieuwing. Enz.)- Huurhernieuwing
- Weigering door de verhuurder - Onderverhuring- Onderhuurder eigenaar van
de handelszaak- Verg'oeding wegens uitzetting- Vordering - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 29 nov. 2001, A.R. C.98.0064.N, nr. 654.
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Nietigverklaring - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 20 april2001, A.R. C.00.0429.N, nr. 219.
Tweede huwelijk- Geldigheidsvereisten- Nietigveklaring van het eerste huwelijk - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 20 april2001, A.R. C.00.0429.N, nr. 219.
Tweede huwelijk - Geldigheidsvereisten.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 20 april2001, A.R. C.00.0429.N, nr. 219.
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
Gerechtelijke scheiding van goederen - Formaliteiten - Vonnis - Termijn - Aard.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 maart 2001, A.R. C.98.0230.N, nr. 122.
Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel - Formaliteiten - Vonnis - Termijn -Aard.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 2 maart 2001, A.R. C.98.0230.N, nr. 122.
IMMUNITEIT
Immuniteit van rechtsmacht- lnternationale organisaties - Rechtsbeginselen (algemene) - lnternationaal publiekrecht.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, nr. 126.
INKOMSTENBELASTINGEN
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,
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, nr. 78.
Voorziening in cassatie - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid Miskenning - Onduidelijkheid - Arbitragehof- Prejudicieel geschil.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, 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, nr. 415.
Voorziening voor het hofvan beroep- Neerleggen van conclusies door de directeur der directe belastingen- Aard- Gevolg.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 8 sept. 2000, A.R. F.99.0045.N, nr. 453.
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".
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 8 sept. 2000, A.R. F.99.0045.N, nr. 453.
Aanslagprocedure - Bezwaar - Geldigheidsvereisten - Ondertekening.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 6 okt. 2000, A.R. F.97.0038.N, nr. 526.
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten - Voorwaarden inzake
aftrekbaarheid - Uitgaven gedaan om "belastbare inkomsten" te verkrijgen of te behouden- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. m.o. THIJS, Cass., 3 nov. 2000, A.R. F.98.0058.N, nr. 595.

-390Algemeen- 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, 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, nr. 598.
Voorheffingen en belastingkrediet- Onroerende voorheffing- Immuniteit- Nationale domeingoederen - Onroerende goederen zonder opbrengst - Stad BrusselGrote Eeuwfeestpaleizen.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, nr. 35.
Voorziening voor het hof van beroep - Wetsbepalingen - Rechtspraak in twee
instanties - Niet-betaan- Grondwet- Overeenstemming- CassatiemiddelBelang.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R.F.99.0140.F, nr. 35.
Voorziening in cassatie - Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in de tijd - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Grondwet Gelijkheid van de Belgen voor de wet - Niet-discriminatie in het genot van de aan
de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Overeenstemming.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 22 okt. 2001, A.R. C.99.0216.F, nr. 561.

INTERESTEN
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,
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, 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, nr. 464.
Moratoire interesten- Burgelijke zaken- Interest op vervallen interest van kapitalen - Voorwaarden - Gerechtelijke aanmaning- Conclusie - Vermelding.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 26 april 2001, A.R. C.99.0004.F, nr. 235.
Aller lei - Eisbaarheid - Arbeidsongeval - Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Rente - Eisbaarheid - Betwisting
in rechte.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0176.F, nr. 371.

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Verdragen - Gevolg - Interne rechtsorde - Instemming.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, nr. 126.
Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven -Artikel5- Rechtstreekse werking- Toepassing.
Concl. adv.-gen. DUINSLAEGER, Cass., 15 mei 2001, A.R. P.Ol.0013 ..N, nr. 284.

::L=-~-------

-391JEUGDBESCHERMING
Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten- Geen voorafgaand onderzoek- Recht
van verdediging - Miskenning - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0613.F, nr. 360.
J eugdrechtbank - Maaregelen ten aanzien van minderjarigen - Als misdrijven omschreven feiten- Verschillende feiten- Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten- Wettig verantwoorde beschermingsmaatregel - Ontvankelijkheid van het middel.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0613.F, nr. 360.
Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten- Geen voorafgaand onderzoek- Eerlijk proces - Begrip.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0613.F, nr. 360.
Gerechtelijke jeugdbescherming- Onderzoekingen- Wenselijkheid - Beoordeling.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0613.F, nr. 360.
KOOP
Ongeoorloofde prijs- Programma-overeenkomst -Afwijkende individuele contracten - Miskenning zonder invloed op de maximum verkoopprijs - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 6 dec. 2001, A.R.C.99.0119.N, nr. 676.
KORTGEDING
Bevoegdheid- Administratieve handeling - Burgerlijke subjectieve rechten Ogenschijnlijk foutieve aantasting.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, 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, nr. 275.
LASTER EN EERROOF
Lasterlijke aantijgingen - Misdrijf gepleegd tegen een vakbondsafgevaardigde StrafVordering- Verjaring.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 4 april 2001, A.R. P.00.147l.F, nr. 199.
Lasterlijke aantijgingen - Persoon met een openbare hoedanigheid- Vakbondsafgevaardigde.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 4 april 2001, A.R. P.00.147l.F, nr. 199.
LEVENSONDERHOUD
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,
nr. 374.
Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Beding omtrEmt 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,
nr. 374.
LOON
Bescherming - Loonoverdracht - Akte van loonoverdracht - Inhoud.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 29 okt. 2001, A.R. C.99.01?5.N, nr. 579.
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overnemer - Kennisgeving aan de overdrager van zijn voornemen de overdracht uit
te voeren - Inhoud.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 29 okt. 2001, A.R. C.99.0148.N, nr. 580.

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, nr. 114.
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Opdrachten- Algemene opdracht- Maatschappelijke dienstverlening- Vreemdelingen- Definitiefbevel om het grondgebied te verlaten- Termijn om het grondgebied te verlaten - Overmacht.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 18 dec. 2000, A.R. S.98.0010.F, nr. 697.
Opdrachten - Algemene opdracht - Dienstverlening - Administratieve
beslissing - Beroep - Rechtbanken - Beroep v66r de mededeling van de
beslissing - Wettigheid.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 28 mei 2001, A.R. S.99.0185.F, nr. 311.
MACHTEN
Rechterlijke macht- Magistraat van een hofvan beroep- Voorrecht van rechtsmacht- Strafonderzoek- Einde van het onderzoek- Wanbedrijf- Voor correctionalisering vatbare misdaad- Hofvan Cassatie- Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hofvan beroep- Zelfde feiten- Geen nieuwe verwijzingRechtstreeks dagvaarding.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697 .F, nr. 30.
Uitvoerende macht - Verordenende bevoegdheid van de Koning.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 18 sept. 2001, A.R. P.99.1860.N, nr. 468.
Rechterlijke macht- Arbeidsrechtbank- Administratieve beslissing- Werkloosheid - Administratieve sanctie - Betwisting- Nietigverklaring - Bevoegdheid- Omvang.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 dec. 2001, A.R. S.00.0012.F, nr. 707.

MACHTSOVERSCHRIJDING
Nietigverklaring van handelingen die machtsoverschrijding opleveren - Verzoekende partij.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0383.F, nr. 328.
MERKEN
Benelux-overeenkomst. Benelux Merkenwet- Benelux-Merkenwet- Overeenstemming - Begrip.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 5 april 2001, A.R. C.98.0563.F, nr. 203.
MILITAIR
Voorlopige hechtenis- Bevel tot aanhouding- Verdrag Rechten van de MensArtikel 5.3 - Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen - Voorzitter van de rechterlijke commissie.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 24 juli 2001, A.R. P.Ol.0963.F, nr. 423.
Voorlopige hechtenis - Verzoek tot invrijheidstelling - Handhaving- Motivering - Gegrondheid.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 24 juli 2001, A.R. P.01.0963.F, nr. 423.
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Toerekenbaarheid - Algemeen - Hoedanigheid - Vervoer gevaarlijke stoffen Uitvoeringsagent.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 2 jan. 2001, A.R. P.98.1511.N, nr. 1.
Soorten - Algemeen - Verzachtende omstandigheden - Aard van het misdrijfGevolg.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 24 april 2001, A.R. P.Ol.0024.N, nr. 225.
Poging- Misdaad - Correctionalisering met aanneming van verzachtende omstandigheden - Gevolg.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 24 april 2001, A.R. P.Ol.0024.N, nr. 225.
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet. Materieel en moreel bestanddeel - Misdaad - Correctionalisering met aanneming van verzachtende omstandigheden - Gevolg.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 24 april 2001, A.R. P.Ol.0024.N, nr. 225.
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging- Noodtoestand- Toepassing - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 13 nov. 2001, A.R. P.00.0366.N, nr. 613.
NATUURRAMP
Rechtstreekse schade - Begrip.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 5 okt. 2000, A.R. C.98.0448.F, nr. 521.
NOTARIS
Uitvoerend beslag op onroerend goed- Verkoopvoorwaarden - Door de kamer van
notarissen opgemaakt beding - Kamer van notarissen - Vrijwillige tussenkomst Rechtsvordering - Belang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 9 nov. 2001, A.R. C.99.0479.F- C.99.0481.F,
nr. 610.
Uitvoerend bslag op onroerend goed- Verkoopvoorwaarden- Notaris- Vrijwillige tussenkomst - Rechtsvordering - Belang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 9 nov. 2001, A.R. C.99.0479.F- C.99.0481.F,
nr. 610.
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Strafzaken - Persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet - Persoon die geen voorrecht van rechtmacht geniet - Samenvoeging van de vervolgingen - Beoordeling.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0407.F, nr. 354.
Strafzaken - Samenvoeging van rechtsplegingen - Feitenrechter.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. 354.
ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN
Onbekwaamverklaring- Dokterattest- Testament - Nietigverklaring- Ongezondheid van geest - Overlegging van het attest.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.97.0293.N, nr. 40.
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
Verkiezingen- Kandidaat- Voordracht- Beroep- Mandaat- UitoefeningMateriEHe onmogelijkheid- Verkiesbaarheid- Recht- Doel - Beslissing- Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt - Wettigheid.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 24 sept. 2001, A.R. S.00.0158.F, nr. 490.
Verkiezingen - Kandidaat- Voordracht - Werkgever- Beroep - Grenzen Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt.
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ONDERWIJS
Franse Gemeenschap- Hoger kunstonderwijs- Hoger muziekonderwijsKoninklijk conservatorium - Ambt met volledige prestaties - Bijkomende uren Bezoldiging - Berekening.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.98.0217.F, nr. 421.
Franse Gemeenschap- Hoger kunstonderwijs- Hoger muziekonderwijsKoninklijk conservatorium - Ambt met volledige prestaties - Volledig uurrooster Begrip.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 29 juni 2000, A.R. C.98.0217.F, nr. 421.

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Einde van het onderzoek - Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof
van beroep- Wanbedrijf- Voor correctionalisering vatbare misdaad- Hofvan Cassatie- Vroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hofvan beroep- Zelfde
feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. 30.
Regeling van de rechtspleging - Beschikking tot verwijzing - Hoger beroep van
de verdachte - Geen motivering van de beschikking - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. LoOP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0317.N, nr. 307.
Technische bijstand tijdens opsporingsonderzoek- Later optreden voor rekening
van burgerlijke partij - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 2 okt. 2001, A.R. P.Ol.0599.N, nr. 515.

ONDERZOEKSGERECHTEN
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, 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, nr. 556.
Regeling van de rechtspleging- Neerlegging van conclusie- BezwarenMotivering.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0317.F, nr. 307.

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, nr. 613.
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, nr. 699.

OPENBAAR MINISTERIE
Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0317.F, nr. 307.
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Bepalingen van de wet van 22 jan. 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen - Wettelijke bepalingen die de openbare orde raken.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 6 dec. 2001, A.R. C.99.0119.N, nr. 676.

OVEREENKOMST
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,
nr. 374.
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Voorafgaande overeenkomst - Toepasselijke regels.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 16 juni 2000, voltallige zitting, A.R. C.96.0006.N,
nr. 374.
Verbindende kracht (niet-uitvoering)- Echtscheiding door onderlinge toestemming- Voorafgaande overeenkomst- Beding om tent 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,
nr. 374.
Bestanddelen- 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,
nr. 470.
Rechten en verplichtingen van partijen - T.a.v. derden- Verzekering- Landverzekering- Ongeval - Slachtoffer - Voorrecht- Verzekeraar- Excepties Tegenstelbaar karakter.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.98.0506.F, nr. 499.
Verbindende kracht (niet uitvoering) - Strafbeding - Matigingsbevoegdheid van
de rechter - Marginale toetsing - Grenzen.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 30 maart 2001, A.R. C.00.0062.N, nr. 190.
Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Uitvoering te goeder trouw - Contractuele aansprakelijkheid - Schade - Beperking van de schade.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 17 mei 2001, A.R. C.00.0224.F, nr. 290.
Allerlei- Contractuele aansprakelijkheid- Schade- Raming.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 17 mei 2001, A.R. C.00.0224.F, nr. 290.

PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - ZIE : IMMUNITEIT
PENSIOEN
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, nr. 114.
Militair pensioen- Luchtvaart- Luchtmacht- Varend personeel- Werknemers - Rustpensioen - Loopbaan - Eenheid van loopbaan.
Concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 14 feb. 2000, A.R. S.98.0009.F, 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, nr. 114.

-396Werknemers - Leger - Arbeidsovereenkomst- Einde - Duitsland -Belgische strijdkrachten- Militaire gemeenschap- Centrale Dienst voor sociale en culturele actie - Personeel - Afdankingsvergoeding - Toekenningsvoorwaarden Pensioenrechten - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 jan. 2001, A.R. S.99.0140.F, nr. 26.
Zelfstandigen - Rustpensioen - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 30 april 2001, A.R. S.97.0098.F, nr. 243.
Werknemers- Solidariteitsbijdrage - KB. 28 okt. 1994- Wettigheid- Raad van
State - Afdeling wetgeving - Advies - Hoogdringendheid.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, nr. 465.

PREJUDICIEEL GESCHIL
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, 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, 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, nr. 695.
Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplichting- Grenzen- CassatiemiddelBelang.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 18 jan. 2001, A.R. F.99.0140.F, nr. 35.
Arbitragehof- Rechtbanken - Verplichting - Grenzen.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 4 april 2001, A.R. P.Ol.0042.F, nr. 200.
Arbitragehof- Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0383.F, nr. 328.
Arbitragehof- Verplichting van het Hof van Cassatie- Grenzen- Casstiemiddel - Prejudiciete vraag - Situatie die geen verband houdt met de zaak.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554.
RAAD VAN STATE
Administratiefkort 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.
Afdeling wetgeving -Advies - Reglementair besluit - Hoogdringendheid KB. 28 okt. 1994- Solidariteitsbijdrage.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, nr. 465.
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, nr. 716.
RECHTBANKEN
Algemeen - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, nr. 276.
Burgerlijke zaken- Algemeen- Rechtsmacht- Omvang- Betwisting- Dwingende wet - Arbeidsovereenkomst - Dringende reden - Termijnen.
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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, nr. 568.
Burgerlijke zaken- Allerlei- Europese Unie- Verdragsbepalingen- Steunmaatregelen- Aanmeldingsplicht- Miskenning- Nationaal recht- Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.96.0091.N, nr. 41.
Burgerlijke zaken -Algemeen- Binnen de termijn neergelegde hoofdconclusieHoofdconclusie die geen enkel middel bevat - Aanvullende conclusie - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 22 maart 2001, A.R. C.99.0293.F, nr. 155.
Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid - Rechtstreekse dagvaarding - Correctionalisering van een misdaad door aanneming van verzachtende omstandigheden Voorwaarden.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0407.F, nr. 354.
Strafzaken - Algemeen - Regelmatigheid van de rechtspleging - VaststellingProces-verbaal van de terechtzitting - Vormvereisten - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0570.N, nr. 668.
Burgerlijke zaken- Sociale zaken (bijzondere regels)- Werkloosheid- Administratieve beslissing - Administratieve sanctie - Betwisting - NietigverklaringArbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Omvang.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 dec. 2001, A.R. S.00.0012.F, nr. 707.
Burgerlijke zaken - Algemeen- Conclusies - Rechterlijke termijnregeling - Gevolg- Neerlegging ter griffie- Toezending.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 dec. 2001, A.R. C.98.0052.N, nr. 714.
Burgerlijke zaken - Algemeen- Conclusie - Overlegging - Termijn - Einde Ambtshalve weren uit de debatten - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 dec. 2001, A.R. C.98.0052.N, nr. 714.
Burgerlijke zaken - Algemeen- Conclusies - Rechterlijke termijnregeling - Vermoeden - Gevolg - Toezending.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 dec. 2001, A.R. C.98.0052.N, nr. 714.
Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie - Overlegging - Termijn Strekking.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 dec. 2001, A.R. C.98.0052.N, nr. 714.

RECHTEN VAN DE MENS
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, nr. 276.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 13 - Daadwerkelijk rechtsmiddel - begrip - Vreemdelingen- Vluchteling- Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State - Beroep tot nietigverklaring- Niet opschortende werking - Verwijdering.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 13 - Daadwerklijk rechtsmiddel - Begrip - Vreemdelingen - Vluchteling.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133.
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Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133.
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6- Artikel 6.1- Tuchtonderzoek- Vraag
tot mededeling van documenten.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 27 april 2001, A.R. D.00.0005.N, nr. 241.
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 - Artikel 6.1 - Strafvordering- rechtstreeks dagvaarding - Ontvankelijkheid.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0407.F, nr. 354.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Eerlijk proces zamenlijk vervolgde personen.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. 354.

Ge-

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke rechten- Artikel14- Artikel14.1- Jeugdbescherming- Maatregelen t.a.v. minde:rjarige delinquenten- Geen
voorafgaand onderzoek- Eerlijk proces - Begrip.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0613.F, nr. 360.
Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6 -Artikel6.1- JeugdbeschermingMaatregelen t.a.v. minde:rjarige delinquenten- Geen voorafgaand onderzoek- Eerlijk proces - Begrip.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0613.F, nr. 360.
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 5 - Artikel 5.3- Rechter of andere autoriteit die door de wet bevoegd is verklaard om rechterlijke macht uit te oefenen Voorzitter van de rechterlijke commissie.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 24 juli 2001, A.R. P.Ol.0963.F, nr. 423.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 14 - Verbod op discriminatie Toepassingsgebied.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.Ol.1056.F, nr. 554.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht van verdediging - Voorrecht van rechtsmacht.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554.
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Procesgang- Redelijke termijn - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 13 nov. 2001, A.R. P.00.0366.N, nr. 613.
Algemeen - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664.
Algemeen - Persoonlijkheidsrechten - Recht op leven en fysieke integriteit.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705.

RECHTERLIJKE MACHT- ZIE : MACHTEN
RECHTERLIJKE ORGANISATIE
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Beslissing alvorens recht
te doen - Latere beslissing over de grand van de zaak - Zelfde zetel - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 4 april 2001, A.R. P.00.1471.F, nr. 199.
Algemeen - Dienstorder van de rechtbank - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0383.F, nr. 328.
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Geen tuchtprocedure - Vermomde tuchtstraf- Cassatieberoep - Bevoegdheid van
het Hof.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0383.F, .nr. 328.

RECHTERLIJK GEWIJSDE
Kracht van gewijsde - Strafzaken- Vreemdelingen- Vrijheidsberoving- Rechtermiddelen- Kamer van inbeschuldigingstelling -Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht van gewijsde gegage beslissing- Uitwerking.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133.

RECHTSBEGINSELEN(ALGEMENE)
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, 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, 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, nr. 598.
Termijnen- Verlenging- Volstrekte onmogelijkheid om te handelen- Vreemdelingen - Maatschappelijke dienstverlening- Definitief 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, nr. 697.
Internationaal publiekrecht - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, nr. 126.
Internationaal publiekrecht - Immuniteit - Immuniteit van rechtsmacht Internationale organisaties.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 12 maart 2001, A.R. S.99.0103.F, nr. 126.
Beginsel van behoorlijk bestuur - Belastingzaken - Recht op rechtszekerheid Grenzen - Wettelijkheidsbeginsel - Gevolg.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 26 okt. 2001, A.R. F.00.0034.F, nr. 577.

RECHTSMISBRUIK
Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Verkiezingen- Kandidaat - Kandidatuur die een misbruik van recht inhoudt - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 24 sept 2001, A.R. S.00.0158.F, nr. 490.

RECHTSVORDERING - ZIE : VORDERING IN RECHTE
RECHT VAN VERDEDIGING
Strafzaken - Voorrecht van rechtmacht - Gevolgen.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0407.F, nr. 354.
Strafzaken- Jeugdbescherming- Maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten - Geen voorafgaand onderzoek - Miskenning - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0613.F, nr. 360.
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Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) Eerste rechter- Conclusie - Appelrechter- Niet weergegeven- AppelrechterAntwoord - Verplichting.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, nr. 276.
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Bezwaren -Vaststelling.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307.
Algemeen- Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)Motiveringsplicht- Verwijzing naar het advies van het O.M.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 8 okt. 2001, A.R. S.00.0008.F, nr. 532.
Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) Motiveringsplicht - Begrip.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 8 okt. 2001, A.R. S.00.0008.F, nr. 532.
Algemeen- Redenen waardoor het Hof omnogelijk zijn wettigheidstoezicht kan uitoefenen - Schending van artikel 149 Gw.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 7 dec. 2001, A.R. C.99.0442.F, nr. 681.

REGELING VAN RECHTSGEBIED
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, nr. 169.

SAMENHANG
Samenvoeging van rechtsplegingen - Beoordeling door de feitenrechter.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0407.F, nr. 354.

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Eigenhandig testament - Bewijswaarde.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.98.0400.N, nr. 39.
Eigenhandig testament - Testament ingeroepen door wettige erfgenaam- Aan algemene ofbijzondere legataris tegengeworpen- Verklaring de handtekening niet te
kennen - Bewijslast.
Concl. adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.98.0400.N, nr. 39.·
-

Testament - Geesteszieke - Beroepsgeheim- Geneesheer - Draadwijdte - Doel
Gevolg.
Concl. adv.-gen. DuBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.97.0293.N, nr. 40.

Testament - Nietigverklaring- Ongezondheid van geest - Onbekwaamverklaring
- Doktersattest - Overlegging van het attest.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.97.0293.N, nr. 40.
Testament - Voorwaarden- Bewijs.
Concl. adv.-gen. DuBRULLE, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.97.0293.N, nr. 40.

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeevaartuigen - Loodsen - Kapitein - Loods - Gezagsverhouding - Scheepseigenaar - Aansprakelijkheid.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 20 dec. 2001, A.R. C.98.0032.N, nr. 713.
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Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen - Medische handeling - Geoorloofd karakter - Voorwaarden - Toestemmming van de patient.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705.

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. 8.98.0144, nr. 276.
Werknemers - Bijdragen- Loon - Kosten ten laste van de werkgever - Verbintenis - Bron - Wijze van nakoming- Werknemer - ArbeidsovereenkomstTewerkstelling- Werkelijke kosten.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 15 jan. 2001, A.R. S.99.0074.F, nr. 23.

STEDENBOUW
Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg - Plan van aanleg - Wijziging van de bestemming- Recht op schadevergoeding- Herstel van de oorspronkelijke bestemming - Eigendomsoverdracht van het goed - Gevolgen.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 5 jan. 2001, A.R. C.98.0118.N, nr. 5.
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde- Herstelmaatregel - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Voorwaarde.
Concl. adv.-gen. DE SwAEF, Cass., 11 sept. 2001, A.R. P.99.0324.N, nr. 455.
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde- Wijzigng der
vordering door gemachtigde ambtenaar - Geldigheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 11 sept. 2001, A.R. P.99.0324.N, nr. 455.
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde- Herstelvordering - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 11 sept. 2001, A.R. P.99.0324.N, nr. 455.
Algemeen - Herstelvordering - Bevoegdheid en bekwaamheid om in rechte op treden - College van burgemeester en schepenen - Gemachtigde ambtenaar - Gemeente - Uitsluitende bevoegdheid en bekwaamheid - Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 12 okt. 2001, A.R. C.00.066l.F, nr. 544.
Allerlei - Uitspraak van de rechter over de straf en de burgerlijke rechtsvordering- Uitstel van uitspraak over de herstelvordering- Cassatieberoep- Afstand zonder berusting - Geldigheid.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.Ol.031l.N, nr. 670.
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde - Beslissing
van gemachtigde ambtenaar of college van burgemeester en schepenen - Aard van
de beslissing - Bestuurshandeling - Motivering.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664.
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde - Motivering van de herstelmaatregel - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664.

STRAF
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, nr. 276.

-402Allerlei- Procesgang - Overschrijding van de redelijke termijn- Gevolgen Strafvermindering.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 13 nov. 2001, A.R. P.00.0366.N, nr. 613.

STRAFVORDERING
Voorrecht van rechtsmacht - Magistraat van een hof van beroep - Misdrijf- Hof
van beroep - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Verwijzing.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. 30.
Openbaar ministerie- Hoger beroep- Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0317.F, nr. 307.

TUSSENKOMST
Uitvoerend beslag op onroerend goed- Verkoopvoorwaarden- Notaris- Vrijwillige tussenkomst- Rechtsvordering- Belang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 9 nov. 2001, A.R. C.99.0479.F- C.99.0481.F,
nr. 610.
Uitvoerend beslag op onroerend goed - Verkoopvoorwaarden- Door de kamer van
notarissen opgemaakt beding - Kamer van notarissen - Vrijwillige tussenkomst Rechtsvordering - Belang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 9 nov. 2001, A.R. C.99.04 79.F- C.99.0481.F,
nr. 610.
VERBINTENIS
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,
nr. 374.
Voorwerp - Geoorloofd karakter - Verzekeringsovereenkomst.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 14 sept. 2000, A.R. C.98.0496.F, Bull. en Pas., 2000,
nr. 470.
VERJARING
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Verstekvonnis Verzet - Inleidende terechtzitting.
Concl. adv.-gen. R. LOOP, Cass., 18 okt. 2000, A.R. P.00.0491.F, nr. 558.
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Verlenging - Nieuwe wet Schorsingsgrond - Gevolg.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.1325.N, nr. 169.
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Gronden - Inleiding strafvordering voor het vonnisgerecht in hoger beroep.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.1325.N, nr. 169.
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur. Aanvang. Einde) - Duur - Vijfjarige verjaring- Niet periodieke schuld- Raming door de rechter- Vergoeding
inzake gebruik zonder titel noch recht.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 16 nov. 2001, A.R. C.00.0624.F, nr. 626.
VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING
Probatieuitstel- Herroeping - Termijn- Herroeping na verstrijken van proeftermijn.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.0949.N, nr. 163.

====r_ ____
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Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer- Wegvervoer- Vervoer gevaarlijke stoffen - Handelaar - Begrip.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 2 jan. 2001, A.R. P.98.1511.N, nr. 1.
Goederenvervoer- Landvervoer. Wegvervoer- Binnenlands vervoer- Regresvordering - Verjaring - Termijn.
Concl. adv.-gen. DUBRULLE, Cass., 8 nov. 2001, A.R. C.98.0354.N, nr. 605.

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, nr. 568.
Algemeen - Gewettigde verdenking - Administratieve overheid - Administratieve geldboete- Met eigenlijke rechtspraak belast orgaan- Begrip- Ontvankelijkheid.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 11 jan. 2001, A.R. C.00.072l.F, nr. 17.

VERZEKERING
Landverzekering- Verzekering tegen brand en allerlei risico's - Voorwerp Geoorloofd karakter - Stookolietank - Exploitatievergunning- MiskenningGevolg.
Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 14 sept. 2000, A.R. C.98.0496.F, Bull. en Pas., 2000,
nr. 470.
Landverzekering - Ongeval ·_ Slachtoffer - Voorrecht - Verzekeraar - Excepties - Tegenstelbaar karakter.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.98.0506.F, nr. 499.
Landverzekering - Ongeval - Slachtoffer- Voorrecht - Omvang.
Concl. adv.-gen. DE RrEMAECKER, Cass., 28 sept. 2000, A.R. C.98.0506.F, nr. 499.
Allerlei - Toezicht op de verzekeringsondernemingen - Uitoefening van een
verzekeringsactiviteit - Strafrechtelijke sancties - Bedoelde ondernemingen.
Noot J.S. sub Cass., 27 juni 2001, A.R. P.Ol.0224.F, nr. 401.
Landverzekering - Verzekering van de aansprakelijkheid - Tegenstelbaar
karakter van de excepties, de nietigheid en het verval- Vrijstelling- Tegenstelbaar aan de benadeelde.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 okt. 2001, A.R. C.Ol.0026, nr. 559.

VONNISSEN EN ARRESTEN
Strafzaken - Strafvordering - Rechtstreekse dagvaarding van het openbaar
ministerie - Verzachtende omstandigheden - Vermelding - Verplichting Grenzen.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 4 april2001, A.R. P.Ol.0042.F, nr. 200.
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht- Eindvonnis - Begrip - Collectieve ar~
beidsovereenkomst - Bepaling- Draagwijdte - Arbeidshof- Vaststelling- Eindbeslissing.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 28 juni 2001, A.R. S.00.0066.F, nr. 405.
Burgerlijke zaken -Algemeen- Geding- Onwillige procespartij (artikel 751
Ger.W.) - Conclusies neergelegd buiten de termijn- Gevolg.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 27 sept. 2001, A.R. C.99.0153.N, nr. 502.
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Concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 12 okt. 2001, A.R. C.00.066l.F, nr. 544.
-

Strafzaken- Algemeen- Proces-verbaal van de terechtzitting- Vormvereisten
Gevolg.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0570, nr. 668.

VOORLOPIGE HECHTENIS
Gevangenneming- Beschuldigde vewezen naar het hofvan assisen- Verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling- Invrijheidstelling onder voorwaarden- Wettigheid.
Concl. adv.-g~n. LOOP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0760.F, nr. 309.
Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden- Motivering.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0760.F, nr. 309.
Invrijheidstelling onder voorwaarden - Gevangenneming - Beschuldigde verwezen naar het hof van assisen - Wettigheid.
Concl. adv.-gen. LooP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.Ol.0760.F, nr. 309.
Invrijheidstelling onder voorwaarden - Verlenging van de voorwaarden- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid - Voorwaarden.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0760.F, nr. 309.
Militaire rechtspleging- Verzoek tot invrijheidstelling- Toetsing van de wettigheid van de hechtenis - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. LOOP, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.Ol.0784.F, nr. 361.
Voorlopige invrijheidstelling- Veroordeling bij verstek- Onmiddellijke aanhouding - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling- Kennelijk niet ontvankelijk hoger beroep - Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 21 nov. 2001, A.R. P.01.1509.F, nr. 635.
Onmiddellijke aanhouding - Veroordeling bij verstek - Hoger beroep - Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling - Kennelijk niet ontvankelijk boger beroep Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 21 nov. 2001, A.R. P.01.1509.F, nr. 635.

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
Magistraat van een hof van beroep - Strafonderzoek - Einde van het onderzoek- Wanbedrijf- Voor correctionalisering vatbare midaad- Hofvan CassatieVroegere verwijzing naar de eerste voorzitter van een hofvan beroep- Zelfde feiten - Geen nieuwe verwijzing - Rechtstreekse dagvaarding.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. 30.
Strafvordering- Magistraat van een hofvan beroep- Misdrijf- Hofvan beroep- Bevoegdheid- Hofvan Cassatie- Verwijzing.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1697.F, nr. 30.
Recht van verdediging - Gevolgen.
Concl. proc.-gen. DU JARDIN, Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0407.F, nr. 354.
Cassatiemiddel- Strafzaken - Onduidelijk middel.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554.
Rechten van de Mens - Verdrag Rechten van de Mens - Recht op een eerlijk proces - Recht van verdediging.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1056.F, nr. 554.
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VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
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, nr. 499.
Allerlei - Beslag - Collectieve schuldenregeling - Beslagrechter - Aanzuiveringsregeling- Evenredige verdeling van de beschikbare inkomsten- Bevoorrechte schuldvorderingen- Uitwerkingen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 31 mei 2001, A.R. C.00.0301.F, nr. 327.
Algemeen- Rechten voortvloeiende uit aan overschrijving onderworpen aktenVordering tot vernietiging of tot herroeping van die rechten - Ontvankelijke vordering- Vereiste - Inschrijving op de kant. -Art. 3 Hypotheekwet- Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 20 april 2001, A.R. C.99.0130.N, nr. 217.
VOORZIENING IN CASSATIE - ZIE : CASSATIEBEROEP
VORDERING IN RECHTE
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 april 2000, A.R. F.98.0049.N, nr. 233.
Uitvoerend beslag op onroerend goed- Verkoopvoorwaarden- Notaris- Vrijwillige tussenkomst- Rechtsvordering- Belang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 9 nov. 2001, A.R. C.99.0479.F- C.99.0481.F,
nr. 610.
Uitvoerend beslag op onroerend goed- Verkoopvoorwaarden- Door de kamer van
notarissen opgemaakt beding - Kamer van notarissen - Vrijwilige tussenkomst Rechtsvordering - Belang.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 9 nov. 2001, A.R. C.99.0479.F- C.99.0481.F,
nr. 610.
Huur van diensten - Onderaannemer - Rechtstreekse vordering tegen de opdrachtgever - Grenzen.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.00.0180.F, nr. 720.
VREEMDELINGEN
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, nr. 697.
Vluchteling - Verdrag Rechten van de Mens - Daadwerkelijk rechtsmiddel -Begrip - Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen - Raad van State
- Beroep tot nietigverklaring - Niet opschortende werking - Verwijdering.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133.
Vluchteling- Verdrag Rechten van de Mens - Daadwerkelijk rechtsmiddel Begrip.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133.
Vrijheidsberoving- Rechtsmiddelen- Kamer van inbeschuldigingstelling -Arrest dat de invrijheidstelling beveelt- Cassatieberoep van het openbaar ministerie- Toepasselijke wetsbepalingen- Gevolg.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133.
Vrijheidsberoving - Rechtsmiddelen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Arrest dat de invrijheidstelling beveelt - In kracht van gewijsde gegane beslissing Uitwerking.
Concl. adv.-gen. SPREUTELS, Cass., 14 maart 2001, A.R. P.01.0179.F, nr. 133.
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Veiligheid van de gebruikers - Verplichting van de gemeente - Veiligheidsplicht - Omvang - Gelijkgrondse bermen.
Concl. adv.-gen. met opdracht THIJS, Cass., 20 april2001, A.R. C.99.0413.N, nr. 218.
WERKLOOSHEID
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, 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- Hofvan
Justitie E.G.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 6 nov. 2000, A.R. S.00.0029.F, nr. 603.
Recht op uitkering- Arbeid - Werkloze - Arbeid voor zichzelf verricht- Begrip - Bestuurder van een handelsvennootschap.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0203, nr. 374.
Allerlei - Administratie sanctie - Betwisting - Administratie rechtshandelingFormele motiveering- Passende motivering - Gedetailleerde motivering- Nietigverklaring- Gevolg - Arbeidsrechtbank- Bevoegdheid - Omvang.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 17 dec. 2001, A.R. S.00.0012.F, nr. 707.
WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
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. TH. WERQUIN, Cass., 21 dec. 2000, A.R. C.99.0096.F, nr. 716.
Uitlegging - Wetten - Bevoegdheid - Arbitragehof- Rechtbanken.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, nr. 276.
Algemeen - Arbeidsovereenkomst - Aard van de wet - Dringende reden - Termijn - Dwingende wet.
Concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ, Cass., 22 mei 2000, A.R. S.99.0046.F, nr. 311.
Gevolgen van internationale normen - Europese Unie - VerdragsbepalingenSteunmaatregelen- Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 - Wijziging- Wet
21 dec. 1994 - Nieuw stelsel.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 19 jan. 2001, A.R. C.96.0091.N, nr. 41.
Allerlei - Gerechtelijk Wetboek- Toepassing- Artikel 2 - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER, Cass., 1 feb. 2001, A.R. C.00.0587.F, nr. 64.
Wettigheid van besluiten en verordeningen- Reglementair besluit- Raad van State
- Afdeling wetgeving - Advies - Hoogdringendheid - K.B. 28 oktober 1994Solidariteitsbijdrage.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, nr. 465.
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking in de tijd - Cassatieberoep tegen een
arrest dat een K.B. onwettig verklaart- Substitutie van het K.B. door een wet met
terugwerkende kracht die tijdens het cassatiegeding in werking is getreden - Gevolg van de substitutie t.a.v. het cassatieberoep.
Concl. adv.-gen. WERQUIN, Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.0198.N, nr. 465.
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking in de tijd- Inkomstenbelastingen
- Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)- Cassatieberoep - Algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid - Grondwet - Gelijkheid van de Belgen voor
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en vrijheden - Overeenstemming.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 22 okt. 2001, A.R. C.99.0216.F, nr. 561.
Gevolgen van internationale normen- Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens - Draagwijdte.
Concl. adv.-gen. DE SWAEF, Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664.

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Algemeen - Prestaties - Toekenning - Voorwaarden - VerzekeringsinstellingSubrogatoire vordering- Administratie controle - R.I.Z.I.V. - Bevoegdheid.
Concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ, Cass., 3 dec. 2001, A.R. S.00.0033.F, nr. 662.

PLECHTIGE OPENINGSREDES

15 augustus 1869 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus chambres n!unies en matiere civile, depuis ['installation de la Cour.
15 oktober 1870 - Proc.-gen. M. LECLERCQ, Examen des arrets rendus chambres n!unies 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 187 4

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 KrELE,

Les retours de juris-

1 oktober 1887
Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, Revue des arrets
solennels rendus en matiere civile au cours des quinze dernieres annees.
1 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-

-4101 oktober 1892 -

Eerste adv.-gen.
de la justice civile.

MELOT,

Les lenteurs de ['administration

2 oktober 1893
Faider.

Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, Le procureur general

1 oktober 1894 et collectivisme.

Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, 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. MELOT, Le juge unique et le recrutement de
la magistrature en Belgique.
1 oktober 1898 - Proc.-gen. CH. MESDACH DE TER KrELE, De l'intervention du
ministere public dans le jugement des affaires civiles.

2 oktober 1899 ['empire.

Adv.-gen. VAN ScHOOR, La presse sous le consulat et sous

1 oktober 1901 - Proc.-gen. MELOT, De la recidive et de ['administration de la
justice repressive.
1 oktober 1902 en Belgique.

Adv.-gen. R. JANSSENS, De ['institution d'un Conseil d'Etat

1 oktober 1903
Code civil.

Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de l'article 340 du

1 oktober 1904- Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le Conseil
prive.
2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de Gerlache
et le Premier President Defacqz.
1 oktober 1906 national prive.

Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bourgoingne. Le droit inter-

1 oktober 1907
criminelle.

Proc.-gen. R. JANSSENS,

1 oktober 1908

Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans ['interet de la loi.

1 oktober 1909

Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait

Philippe Wielant et ['instruction

a la Cour de cassation.

1 oktober 1910
Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions professionnelles
(Loi du 31 mars 1898).
2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la reorganisation
de la police rurale.
1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juridique - Le nouveau
Code civil suisse.
Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 a 1913).

1 oktober 1913 -

25 november 1918 -

Arrets en

Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de rentree.

Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge sous ['occupation allemande - Souvenirs de guerre.

1 oktober 1919 -

1 oktober 1920
tice.

Proc.-gen.

411

TERLINDEN,

La magistrature belge depuis l'armis-

1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres niunies 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?
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.
garantissant la liberte.

B. 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,

Propos constitutionnels.

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
l'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 m-

HAYOIT DE TERMICOURT,

15 september 1944 - Eerste adv.-gen.
dience solennelle de rentree.

L. CORNIL,

Le Conseil d'Etat et

Discours prononce

a

['au-

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BISTHOVEN, 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-

-41215 september 1948 et sa nature.

Proc.-gen. L.

15 september 1949 -

Adv.-gen.

CORNIL,

CH. CoLARD,

La Cour de cassation - Ses origines
De vrouw in de rechtsbedeling.

15 september 1950 - Proc.-gen. L.
tions sur sa mission.

CORNIL,

La Cour de cassation -

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,

Considera-

Reformes

Het Hof van

15 september 1954 - Proc.-gen. R.
cle 95 de la Constitution.

HAYOIT DE

TERMICOURT,

Propos sur l'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.

Bedrog en grove
Les reclamations en

HAYOIT DE TERMICOURT,

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.
1 september 1961 -

Adv.-gen. W.-J.
zijn en volkenrechtelijk strafrecht.

1 september 1962 et la loi etrangere.

Le conseil superieur

HAYOIT DE TERMICOURT,

Proc.-gen. R.

GANSHOF VAN DER MEERSCH,

La Cour de cassation

HAYOIT DE TERMICOURT,

1 september 1963 - Proc.-gen. R.
verdrag en de interne wet.

Rechtsbewust-

Conflict tussen het

HAYOIT DE TERMICOURT,

Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pourv.ois 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.

1 september 1966 -

DEPELCHIN,

Overwegingen bij artikel 2 van

Proc.-gen. R.
le projet de Code judiciaire.

HAYOIT DE TERMICOURT,

Proc.-gen. R.
gen in het Hof van Cassatie.

HAYOIT DE

1 september 1967 -

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 VAN
texte de la loi et les principes generaux du droit.

DER MEERSCH,

Propos sur le

-
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1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAUX, Het rechterlijk gewijsde en
het Gerechtelijk Wetboek.
1 september 1972 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Reflexions sur
la revision de la Constitution.
3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER 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. DUMON, De opdracht van de hoven
en rechtbanken. Enkele overwegingen.
1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Overwegingen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
ministers en staatssecretarissen.
1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DUMON, Ontwerpen voor hervormingen
en jurisdictionele functie.
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. DUMON, Over de Rechtsstaat.

1 september 1980

Proc.-gen. F. DUMON, 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. KRINGS, Het ambt van de rechter bij de
leiding van het rechtsgeding.
3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Overwegingen bij de toepassing van
de wet op de voorlopige hechtenis.
2 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

Proc.-gen. E. KRINGS, Plichten en dienstbaarheden van
1 september 1988
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
tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de Rechterlijke Macht.
1 september 1994 -

Adv.-gen. J.M. PIRET, Het parket van Cassatie.

-4141 september 1995 - Proc.-gen. J. VELU, Beschouwingen over de Europese regelgeving inzake betrekkingen tussen gerecht en pers.
2 september 1996
Macht.

Proc.-gen. J. VELU,

Vertegenwoordiging en Rechterlijke

1 september 1997 - Proc.-gen. E. LIEKENDAEL, De scheiding van de machten
aan de vooravond van het derde millennium.
1 september 1998 - Proc.-gen. E. LIEKENDAEL, Bescheiden bijdrage tot een
beschouwing over een gewichtig probleem : de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de federate ministers.
1 september 1999 Justitie.

Proc.-gen. J.M. PIRET, Een eeuw bedenkingen over de

1 september 2000 - Proc.-gen. J. DU JARDIN, Le controle de legalite exerce par la
Cour de cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels.
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