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Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 

Art. 63, § 2, eerste tot derde lid 

C.13.0385.F 5 januari 2015 AC nr. ... 

De arbeidsongevallenverzekeraar blijft niet in gebreke in de zin van artikel 58, §1, 3°, Arbeidsongevallenwet, in de versie die op 
de feiten van toepassing is, wanneer hij de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op het ongeval betwijfelt of weigert het 
ongeval ten laste te nemen; in dat geval worden die bepaling en artikel 60 van dezelfde wet, waardoor het Fonds voor 
arbeidsongevallen de door hem betaalde vergoedingen ten laste van de in gebreke zijnde verzekeraar kan recupereren, niet 
toegepast (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. 2015 nr. … . 

- ARBEIDSONGEVAL - Vergoeding - Allerlei 

Artt. 58, § 1, 3°, 60, eerste lid 

C.13.0385.F 5 januari 2015 AC nr. ... 

De arbeidsongevallenverzekeraar blijft niet in gebreke in de zin van artikel 58, §1, 3°, Arbeidsongevallenwet, in de versie die op 
de feiten van toepassing is, wanneer hij de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op het ongeval betwijfelt of weigert het 
ongeval ten laste te nemen; in dat geval worden die bepaling en artikel 60 van dezelfde wet, waardoor het Fonds voor 
arbeidsongevallen de door hem betaalde vergoedingen ten laste van de in gebreke zijnde verzekeraar kan recupereren, niet 
toegepast (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. 2015 nr. … . 

- ARBEIDSONGEVAL - Vergoeding - Allerlei 
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Besluit van de Waalse Gewestexecutieve 22 februari 1990 tot instelling van een 

premie tot rehabilitatie van verbeterbare ongezonde woningen gelegen in het Waalse 

Gewest 

Art. 3, 6°, a) 

C.13.0320.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

Noch uit artikel 3, 6°, a), noch uit enige andere bepaling van het besluit van 22 februari 1990 van de Waalse Gewestexecutieve 
blijkt dat de aanvrager van de premie de verbintenis moet onderschrijven dat hij de woning gedurende de gehele, in artikel 3, 6°, 
a), gepreciseerde periode, voor slechts een van de drie, daarin bepaalde bestemmingen zal gebruiken (1). (1) Het OM 
concludeerde dat uit artikel 3, 6°, a), van het besluit van 22 februari 1990 van de Waalse Gewestexecutieve volgt dat de 
verbintenis die de aanvrager van een premie tot rehabilitatie van ongezonde woningen gelegen in het Waalse Gewest moet 
onderschrijven op de datum van de premieaanvraag, gedurende een ononderbroken periode van 4 jaar en 6 maanden, 
betrekking heeft op een van de drie wijzen van bewoning die door de voormelde bepaling worden opgelegd; die bepaling 
machtigt de eiser niet om, tijdens die periode, de wijze van bewoning zoals zij was vastgesteld ten tijde van de premieaanvraag, 
te wijzigen. 

- HUISVESTING - 
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Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989 

Art. 26, § 1 

C.15.0017.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

De prejudiciële vraag die het daarin gelaakte onderscheid niet toeschrijft aan de wet maar aan de rechtspraak, dient niet aan het 
Grondwettelijk Hof te worden gesteld. 

- GRONDWETTELIJK HOF - 
- PREJUDICIEEL GESCHIL - 

Art. 26, § 2 

P.14.1463.F 28 januari 2015 AC nr. ... 

Het Hof van Cassatie is niet gehouden het Grondwettelijk Hof een door een partij voorgestelde prejudiciële vraag te stellen 
wanneer het door de eiser aangevoerde verschil in behandeling zijn grondslag vindt in de respectieve draagwijdten van artikel 6 
EVRM en van artikel 149 van de Grondwet, ten opzichte waarvan het Grondwettelijk Hof niet bevoegd is. 

- GRONDWETTELIJK HOF - 
- PREJUDICIEEL GESCHIL - 

Wanneer het voorwerp van de door de eiser voorgestelde vraag geen verband houdt met de door hem aangevoerde 
grondwettelijke bepalingen, is dit geen prejudiciële vraag in de zin van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof en hoeft zij niet te worden gesteld. 

- GRONDWETTELIJK HOF - 
- PREJUDICIEEL GESCHIL - 
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Burgerlijk Wetboek 

Art. 1315 

C.14.0330.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

Degene die beweert een dwaling te hebben begaan, moet die dwaling en het verschoonbaar karakter ervan bewijzen. 

- BEWIJS - Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid 
- OVEREENKOMST - Bestanddelen - Toestemming 

Art. 146bis 

C.13.0157.N 23 januari 2015 AC nr. ... 

Uit het algemeen rechtsbeginsel " fraus omnia corrumpit " volgt dat het huwelijk met een Belg een noodzakelijke voorwaarde 
uitmaakt voor de in artikel 16, §2, 1°, WBN bedoelde verklaring van nationaliteitskeuze en dat, wanneer vaststaat dat er ex tunc 
geen huwelijk is in de zin van artikel 146bis Burgerlijk Wetboek, er ook nooit aan de voorwaarde van artikel 16, §2, 1°, WBN 
werd voldaan (1). (1) Zie concl. OM. 

- NATIONALITEIT - 
- HUWELIJK - 

Art. 2244, § 1 

C.13.0176.N 6 februari 2015 AC nr. ... 

Onder een dagvaarding voor het gerecht in de zin van artikel 2244, §1, Burgerlijk Wetboek moet worden verstaan, het instellen 
van een rechtsvordering waarbij een schuldeiser het bedreigde recht dat aan verjaring is onderworpen, ten gronde wil laten 
erkennen (1); een dagvaarding in kort geding die strekt tot het nemen van bewarende maatregelen in spoedeisende gevallen of 
tot het bevelen van een onderzoek naar de oorzaken van een schade, leidt bijgevolg geen vordering in zoals bedoeld in artikel 
2244, §1, Burgerlijk Wetboek. (1) Zie Cass. 7 juni 2012, AR C.11.0498.N, AC 2012, nr. 372. 

- DAGVAARDING - 

Art. 2272 

C.14.0268.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

De toepassing van de verjaring van een jaar, die gegrond is op een vermoeden van betaling, veronderstelt dat het bestaan van 
de schuldvordering niet in een geschrift is vastgesteld. 

- VERJARING - Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) 

Art. 2277 

C.14.0268.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

Wanneer het bestaan van de schuldvordering is vastgesteld in een geschrift en betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, 
zullen de rentetermijnen verjaren door verloop van vijf jaar. 

- VERJARING - Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) 

Artt. 1108, 1109 en 1110 

C.14.0330.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

De voorwaarden van geldigheid van een overeenkomst worden weliswaar beoordeeld op het tijdstip dat zij wordt gesloten; bij 
die beoordeling kan de rechter evenwel rekening houden met bewijselementen die dagtekenen van na het sluiten van de 
overeenkomst (1). (1) Cass. 24 september 2007, AR C.06.0107.F, AC 2007, nr. 428. 
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- OVEREENKOMST - Bestanddelen - Toestemming 

Artt. 1109 en 1110, eerste lid 

C.14.0330.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

De zelfstandigheid van de zaak bestaat in elk gegeven dat een partij ervan heeft overtuigd de overeenkomst te sluiten, dat de 
medecontracterende partij moest kennen en waarzonder de overeenkomst niet zou zijn gesloten. 

- OVEREENKOMST - Bestanddelen - Toestemming 

Artt. 1109, 1110 en 1117 

C.14.0330.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

De onverschoonbare dwaling is geen wilsgebrek in de zin van de artikelen 1109 en 1110 van het Burgerlijk Wetboek en kan niet 
als grondslag dienen voor de in artikel 1117 van dat wetboek bedoelde rechtsvordering tot nietigverklaring. 

- OVEREENKOMST - Bestanddelen - Toestemming 

Artt. 1315, 1382 en 1383 

C.14.0276.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

De werkgever in de overheidssector die aanvoert schade te hebben geleden als gevolg van een door de fout van een derde 
veroorzaakt ongeval waarvan zijn personeelslid het slachtoffer werd, doordat hij de wedde en de daarop rustende lasten heeft 
moeten betalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, dient zijn schade in oorzakelijk verband met de fout te bewijzen; de 
werkgever dient derhalve niet alleen het bedrag van de betaalde wedde te bewijzen, maar ook dat die wedde betaald is voor 
een periode tijdens dewelke het personeelslid, als gevolg van het ongeval, arbeidsongeschikt was; hij kan daarvan het bewijs 
leveren met alle middelen (1). (1) Zie concl. OM. 

- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - Schade - Materiële schade - Elementen en grootte 
- BEWIJS - Burgerlijke zaken - Algemeen 

Artt. 1317, 1319, 1320 en 1322 

C.13.0267.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

De grief waarbij het hof van beroep, dat uitspraak doet op verwijzing, verweten wordt dat het zijn kennisneming van de zaak 
niet heeft beperkt tot het onderzoek van een van de toepassingsvoorwaarden van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek, 
houdt geen verband met de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en evenmin met de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek (1). (1) Cass. 28 april 1988, AR 8022, AC 1987-88, nr. 523. 

- CASSATIE - Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 

Artt. 1349, 1353, 1382 en 1383 

C.14.0276.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

Het optreden van de geneeskundige dienst is enkel bedoeld om de verplichtingen te bepalen die overeenkomstig de 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel aan de werkgever zijn opgelegd; in het geschil tussen de overheidswerkgever en zijn 
verzekeraar, enerzijds, en de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke persoon, anderzijds, over de schade van de 
werkgever, kunnen de vaststellingen van de geneeskundige dienst worden aangevoerd als een feitelijk vermoeden, waarvan 
de beoordeling aan de rechter is overgelaten (1). (1) Zie concl. OM. 

- ARBEIDSONGEVAL - Overheidspersoneel - Bijzondere regels 
- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum 
- BEWIJS - Burgerlijke zaken - Vermoedens 
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Artt. 1382 en 1383 

P.13.1170.N 10 maart 2015 AC nr. ... 

Ingeval van samenloop van fouten oordeelt de rechter onaantastbaar in welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot het 
veroorzaken van de schade en bepaalt hij op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge 
verhouding (1). (1) Cass. 29 januari 1988, AR 5630, AC 1987-88, nr. 327; Cass. 4 februari 2008, AR C.06.0236.F, AC 2008, nr. 81; 
Cass. 21 oktober 2008, AR P.08.0561.N, AC 2008, nr. 567; Cass. 9 oktober 2009, AR C.07.0080.F – C.07.0370.F, AC 2009, nr. 
567. 

- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum 
- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum 
- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 

P.14.0769.F 7 januari 2015 AC nr. ... 

De verschoningsgrond uitlokking wordt alleen aangenomen wanneer degene die de feiten heeft uitgelokt zware gewelddaden 
heeft begaan; daarentegen, wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de dader en van het slachtoffer 
van het misdrijf, volstaat de minst zware fout van het slachtoffer om de aansprakelijkheid te verdelen; daaruit volgt dat de 
afwijzing van de verschoningsgrond uitlokking niet belet na te gaan of het slachtoffer een andere fout heeft begaan dan die 
beschreven in artikel 411 van het Strafwetboek en die verantwoordt dat het slachtoffer een deel van de schade op zich neemt. 

- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene 
- MISDRIJF - Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning 

Artt. 6 en 1108 

C.14.0285.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen heeft de overtreding bij de totstandkoming van de overeenkomst van een 
regel die de openbare orde aanbelangt, in beginsel slechts de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg wanneer deze 
overtreding tot gevolg heeft dat het voorwerp van de overeenkomst ongeoorloofd is. 

- OVEREENKOMST - Bestanddelen - Allerlei 

Een overeenkomst heeft een ongeoorloofd voorwerp indien zij verplicht tot een prestatie die door een wet van openbare orde 
verboden is of in strijd is met de goede zeden. 

- OVEREENKOMST - Bestanddelen - Voorwerp 

Artt. 6, 1156, 1234 en 1304 

C.13.0579.N 23 januari 2015 AC nr. ... 

Indien een overeenkomst of een beding strijdig is met een bepaling van openbare orde en bijgevolg nietig is, kan de rechter 
indien een partiële nietigheid mogelijk is, de nietigheid, behoudens de wet zulks verbiedt, beperken tot het met deze bepaling 
strijdig gedeelte van de overeenkomst of beding op voorwaarde dat het voortbestaan van de gedeeltelijk vernietigde 
overeenkomst of beding beantwoordt aan de partijbedoeling (1). (1) Het OM concludeerde tot de ongegrondheid van het middel 
en tot verwerping van het cassatieberoep op grond dat een beding dat een onredelijke beperking op basis van reeds eerder 
vermelde cumulatieve voorwaarden inzake concurrentie oplegt, absoluut nietig is, en dat het matigingsbeding dat daaraan toch 
rechtsgevolgen wil laten toekennen in de mate dat de nietigverklaring van een dergelijke nietige clausule daardoor wordt 
verhinderd ingevolge matiging ervan binnen de wettelijke grenzen, daaraan geen afbreuk kan doen en tot dezelfde 
consequenties dient te leiden, nu dit gelet op de inhoud en de strekking van de handeling in onverbrekelijk verband met het 
(absoluut) nietige deel staat. (Zie ook Cass. 3 februari 1971, AC 1971, 538) 

- OVEREENKOMST - Bestanddelen - Algemeen 

Artt. 695, 706 en 707 

C.13.0580.N 12 januari 2015 AC nr. ... 

Degene die de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vordert op grond van een titel die ouder is dan dertig jaar 
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moet, als hem de bevrijdende verjaring wordt tegengeworpen, het bewijs leveren dat de verjaring werd gestuit en het verval 
door onbruik werd vermeden, hetzij doordat de erfdienstbaarheid werd uitgeoefend sedert minder dan dertig jaar voorafgaand 
aan het instellen van de vordering, hetzij doordat het bestaan van de erfdienstbaarheid in deze periode werd erkend door de 
eigenaar van het dienstbare erf. 

- ERFDIENSTBAARHEID - 
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Decr. d'Allarde van 2-17 maart 1791 

Art. 7 

C.13.0579.N 23 januari 2015 AC nr. ... 

De bepaling van artikel 7 van het Decreet d' Allarde van 2-17 maart 1791, zoals te dezen van toepassing, die zich verzet tegen 
een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel en nijverheid, is van openbare orde; het beding dat een onredelijke 
beperking van de concurrentie naar voorwerp, territorium of duur oplegt, is bijgevolg nietig. 

- OVEREENKOMST - Bestanddelen - Voorwerp 
- HANDELSPRAKTIJK - 
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Decr. Vl. 10 dec. 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling 

thans opgeheven door het 

P.13.0908.N 3 februari 2015 AC nr. ... 

De activiteiten die erop gericht zijn werknemers bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het 
zoeken van werknemers, zijn strafbaar indien niet aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan, ook wanneer die activiteiten 
slechts resulteren in de bijstand aan een enkele werknemer of een enkele werkgever (1). (1) Zie concl. OM. 

- ARBEIDSVOORZIENING - Arbeidsbemiddeling 
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Decr.Vl. 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het 

Vlaamse Gewest 

Art. 2, 1°, a) 

P.13.0908.N 3 februari 2015 AC nr. ... 

De activiteiten die erop gericht zijn werknemers bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling of werkgevers bij het 
zoeken van werknemers, zijn strafbaar indien niet aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan, ook wanneer die activiteiten 
slechts resulteren in de bijstand aan een enkele werknemer of een enkele werkgever (1). (1) Zie concl. OM. 

- ARBEIDSVOORZIENING - Arbeidsbemiddeling 
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EEG-Verordening nr. 2913/92 van de Raad van 12 okt. 1992 tot vaststelling van het 

communautair douanewetboek 

Artt. 204 en 221.3 

F.12.0177.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

De douaneschuld bij invoer die ontstaat doordat een voorwaarde voor de toekenning van een verlaagd tarief bij invoer niet in 
acht is genomen, ontstaat op het tijdstip waarop de goederen onder de betrokken douaneregeling werden geplaatst, wanneer 
achteraf blijkt dat aan deze voorwaarde niet is voldaan (1). (1) Zie concl. OM. 

- DOUANE EN ACCIJNZEN - 



Casslex 2015 Versie van 02/06/2015 

 

13/62 

Gerechtelijk Wetboek 

Art. 1068, eerste lid 

C.14.0097.F 15 januari 2015 AC nr. ... 

Hoewel, luidens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis 
alvorens recht te doen het geschil zelf bij de rechter in hoger beroep aanhangig maakt, stellen de partijen zelf, door het hoofd- of 
incidenteel beroep, de grenzen vast waarbinnen de appelrechter uitspraak moet doen over de geschillen die bij de eerste rechter 
aanhangig zijn gemaakt (1). (1) Over de toepassing van de regel op gevallen van volstrekte bevoegdheid en van aanleg, zie 
Cass. 2 mei 2013, AR C.12.0534.F, AC 2013, nr. 275 en de conforme concl. van advocaat-generaal GENICOT in Pas. 2013; Cass. 
3 maart 2008, AR C.05.0476.F, AC 2008, nr. 148 en de gedeeltelijk conforme concl. van advocaat-generaal GENICOT; contra 
Cass. 19 april 2002, AR C.01.0014.F, AC 2002, nr. 242 en de gedeeltelijk andersluidende concl. OM. 

- HOGER BEROEP - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Gevolgen - bevoegdheid van de rechter 

Art. 1080 

F.14.0056.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige in een procedure waarin hij een hem opgelegde provinciebelasting 
betwist, moet niet noodzakelijk door een advocaat bij het Hof van Cassatie, maar in elk geval door een advocaat worden 
ondertekend en neergelegd (1). (1) Zie Cass. 12 december 2008, AR F.07.0035.N, AC 2008, nr. 727, met concl. OM; Cass. 19 
oktober 2012, AR F.11.0121.N, arrest niet gepubliceerd. 

- CASSATIEBEROEP - Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen 
- GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - Provinciebelastingen 

Art. 1107 

C.15.0017.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

Artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek laat aan het openbaar ministerie de beoordeling van de wenselijkheid van een 
schriftelijke dan wel mondelinge conclusie over. 

- OPENBAAR MINISTERIE - 
- CASSATIE - Allerlei 

Art. 1110 

C.13.0267.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

De bevoegdheid van de rechter op verwijzing strekt zich uit tot al datgene wat tot de bevoegdheid behoorde van de rechter aan 
wie de zaak is onttrokken (1). (1) Cass. 13 februari 2006, AR C.04.0454.F, AC 2006, nr. 92, met concl. eerste advocaat-generaal 
Leclercq. 

- VERWIJZING NA CASSATIE - Burgerlijke zaken 

Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken, worden de partijen voor de rechter naar wie de zaak 
wordt verwezen teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd (1). (1) 
Cass. 13 februari 2006, AR C.04.0454.F, AC 2006, nr. 92, met concl. eerste advocaat-generaal Leclercq. 

- VERWIJZING NA CASSATIE - Burgerlijke zaken 

Art. 1385bis, eerste lid 

C.13.0602.F 22 januari 2015 AC nr. ... 

De veroordeling tot terugstorting van de helft van de kinderbijslag kan niet gepaard gaan met een dwangsom aangezien zij een 
veroordeling is tot betaling van een geldsom in de zin van artikel 1385bis, eerst lid van het Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie 
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Cass. 28 oktober 2004, AR C.01.0432.F, AC 2004, nr. 514. 

- DWANGSOM - 

Art. 138bis, § 1 

C.14.0181.N 6 februari 2015 AC nr. ... 

Uit artikel 138bis, §1, Gerechtelijk Wetboek volgt niet dat het openbaar ministerie ambtshalve een vordering kan instellen 
telkens als een bepaling van openbare orde of betreffende de openbare orde geschonden werd; de vereisten van de openbare 
orde die, in de zin van die bepaling, een dergelijk optreden kunnen verantwoorden, veronderstellen dat de openbare orde in 
gevaar wordt gebracht door een toestand die moet worden verholpen (1); dit is niet het geval wanneer het arrest zijn beslissing 
verantwoordt met de in het cassatieberoep bekritiseerde reden dat er in de schrijfwijze van de familienaam in de geboorteakte 
een materiële vergissing van linguïstische aard is gebeurd. (1) Cass. 7 februari 2013, AR C.12.0165.F – C.12.0229.F, AC 2013, nr. 
92, met concl. advocaat-generaal Genicot. 

- OPENBARE ORDE - 
- OPENBAAR MINISTERIE - 
- CASSATIEBEROEP - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders 

Art. 1675/9 

S.14.0048.F 5 januari 2015 AC nr. ... 

De schuldeiser die geniet van een hypotheek waarmee de verzoeker heeft ingestemd voor één van zijn gebouwen als garantie 
voor de verbintenissen van een derde, is niet de schuldeiser van de verzoeker en bijgevolg niet verplicht een aangifte van 
schuldvordering te doen binnen de bij artikel 1675/9, Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven termijn (1). (1) Zie de concl. OM in 
Pas. 2015, nr. … . 

- COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - 

De bij artikel 1675/9, Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verplichting tot aangifte van schuldvordering is enkel van 
toepassing op de schuldeisers van de verzoeker (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. 2015, nr. … . 

- COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - 

Art. 31 

F.14.0005.F 29 januari 2015 AC nr. ... 

Het geschil, dat veronderstelt dat de kwestie van de wettigheid van de aanslagen in de personenbelasting wordt beslecht ten 
aanzien van de eisers in hun geheel, is onsplitsbaar in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien de 
rechtsvordering van de eisers strekt tot de nietigverklaring, of, althans, tot de ontheffing van sommige aanslagen in de 
personenbelasting, waarbij elke aanslag ten name van de toentertijd gehuwde eisers op één enkele belastbare grondslag werd 
vastgesteld; het cassatieverzoekschrift dat door de eiser regelmatig, maar te laat wat betreft de eiseres, werd ingesteld, komt 
haar ten goede. 

- CASSATIEBEROEP - Belastingzaken - Vormen - Onsplitsbare zaken 

Art. 666 

G.15.0017.N 12 februari 2015 AC nr. ... 

Uit artikel 666 Gerechtelijk Wetboek volgt dat niet enkel de inkomsten maar ook het actief van een rechtspersoon in aanmerking 
moet worden genomen bij de beoordeling van de aanspraak van de rechtspersoon op rechtsbijstand (1). (1) Cass. 17 november 
2011, AR G.11.0239.N, AC 2011, nr. 624. 

- RECHTSBIJSTAND - 
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Art. 748bis 

C.13.0612.N 6 februari 2015 AC nr. ... 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007 volgt dat artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek tot doel heeft het 
goede verloop van het geding te verbeteren en de rechtsgang te versnellen door het werk van de rechter te verlichten en nader 
te omschrijven; die bepaling is derhalve van openbare orde (1); dit houdt in dat de rechter in de regel enkel de laatste 
syntheseconclusie in aanmerking mag nemen. (1) Cass. 24 januari 2013, AR C.11.0371.F, AC 2013, nr. 57. 

- OPENBARE ORDE - 
- VONNISSEN EN ARRESTEN - Burgerlijke zaken - Algemeen 

Art. 774, tweede lid 

C.13.0602.F 22 januari 2015 AC nr. ... 

De rechter moet de juridische aard onderzoeken van de voor hem gebrachte aanspraken en hij kan, ongeacht de omschrijving 
die de partijen eraan hebben gegeven, de aangevoerde redenen aanvullen, mits hij geen enkel geschil opwerpt waarvan de 
partijen het bestaan hebben uitgesloten, zijn beslissing uitsluitend grondt op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn 
voorgelegd en noch het voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt (1). (1) Zie Cass. 27 september 2013, AR 
C.12.0381.F, AC 2013, nr. 487. 

- VONNISSEN EN ARRESTEN - Burgerlijke zaken - Algemeen 
- RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - 
- RECHT VAN VERDEDIGING - Burgerlijke zaken 

Art. 782bis 

C.14.0195.F 29 januari 2015 AC nr. ... 

Aangezien noch uit het vonnis, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de rechter die de kamer voorzat 
welke dat vonnis heeft gewezen, wettig verhinderd was dat vonnis uit te spreken, schendt dat vonnis artikel 782bis van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

- VONNISSEN EN ARRESTEN - Burgerlijke zaken - Algemeen 

Art. 836, tweede lid 

C.15.0017.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

Artikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluit niet uit dat de schriftelijke verklaring van de gewraakte rechter 
gedaan wordt op een bij de wrakingsakte gevoegd stuk. 

- WRAKING - 

Art. 838 

C.15.0017.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

Ten gevolge van de wijziging van artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek door de wet van 12 maart 1998 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter, 
behoort de beoordeling van de wrakingsgronden niet meer tot de rechtsinstantie waarvan een van de leden gewraakt wordt, 
maar tot de onmiddellijk hogere rechtsinstantie; die bepaling, die het recht van verdediging betreft, heeft een algemene 
strekking en is, in beginsel, van toepassing op alle tuchtprocedures (1). (1) Cass. 24 februari 2000, AR C.00.0064.N, AC 2000, nr. 
141. 

- WRAKING - 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van de wraking die gericht tegen een lid van een raad van beroep van de 
Orde van geneesheren. 

- WRAKING - 
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- CASSATIE - Bevoegdheid van het hof - Algemeen 

Art. 838, tweede lid 

C.15.0017.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

De wrakingsprocedure wordt op tegenspraak gevoerd, zowel ten aanzien van de partij die de wraking vordert als ten aanzien 
van de andere partijen in het hoofdgeding, die op de zitting moeten worden opgeroepen om in hun opmerkingen te worden 
gehoord (1). (1) Cass. 28 oktober 2005, AR C.04.0264.F, AC 2005, nr. 548. 

- WRAKING - 

De magistraat van wie een partij de wraking vordert en die zijn verklaring onderaan de wrakingsakte stelt, wordt geen partij bij 
de wrakingsprocedure in de zin van artikel 838, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en dient dus geenszins te worden 
opgeroepen op de zitting waarop de wraking zal worden beoordeeld (1). (1) Cass. 15 juni 1999, AR P.99.0841.N, AC 1999, nr. 
361. 

- WRAKING - 

Art. 842 

C.15.0017.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

Uit artikel 842 van het Gerechtelijk Wetboek, dat geen onderscheid maakt al naargelang de eerdere vordering niet-ontvankelijk 
dan wel ongegrond werd verklaard, volgt dat een nieuwe vordering tot wraking niet ontvankelijk is indien zij dezelfde feiten als 
de vorige vordering aanvoert. 

- WRAKING - 

Art. 870 

C.14.0276.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

De werkgever in de overheidssector die aanvoert schade te hebben geleden als gevolg van een door de fout van een derde 
veroorzaakt ongeval waarvan zijn personeelslid het slachtoffer werd, doordat hij de wedde en de daarop rustende lasten heeft 
moeten betalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, dient zijn schade in oorzakelijk verband met de fout te bewijzen; de 
werkgever dient derhalve niet alleen het bedrag van de betaalde wedde te bewijzen, maar ook dat die wedde betaald is voor 
een periode tijdens dewelke het personeelslid, als gevolg van het ongeval, arbeidsongeschikt was; hij kan daarvan het bewijs 
leveren met alle middelen (1). (1) Zie concl. OM. 

- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - Schade - Materiële schade - Elementen en grootte 
- BEWIJS - Burgerlijke zaken - Algemeen 

Artt. 1033 en 1122, eerste lid 

C.14.0270.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

Derdenverzet is slechts niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang wanneer het uitgaat van een persoon wiens rechtspositie 
door de beslissing niet kan worden aangetast (1). (1) Cass. 21 maart 2003, AR C.00.0634.N, AC 2003, nr. 188. 

- DERDENVERZET - 

Artt. 1675/7, § 1, derde lid, en 1675/15, § 3 

S.14.0038.F 5 januari 2015 AC nr. ... 

Bij herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid wordt de schorsing van de gevolgen van de zakelijke zekerheden en van 
de voorrechten beëindigd en de verdeling, onder de schuldeisers, van de bedragen die beschikbaar zijn op de 
bemiddelingsrekening moet geschieden rekening houdend met de wettelijke of conventionele redenen van voorrang (1). (1) Zie 
de concl. OM in Pas. 2015, nr. … . 

- COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - 
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Artt. 168, 790 en 791 

C.14.0101.F 5 februari 2015 AC nr. ... 

Het middel dat de miskenning aanvoert van de bewijskracht van de akten, van het gezag en de kracht van gewijsde van een 
gerechtelijke akte, is niet ontvankelijk wanneer bij het cassatieberoep enkel een afschrift van die akte is gevoegd dat door een 
advocaat bij het Hof is geparafeerd, maar niet door de griffier van het betrokken rechtscollege gelijkluidend is verklaard (1). (1) 
Zie gedeelt. gelijkl. concl. OM in Pas. 2015, nr. … 

- CASSATIEMIDDELEN - Burgerlijke zaken - Te voegen stukken 

Artt. 23 t.e.m. 28 

C.13.0267.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

De grief waarbij het hof van beroep, dat uitspraak doet op verwijzing, verweten wordt dat het zijn kennisneming van de zaak 
niet heeft beperkt tot het onderzoek van een van de toepassingsvoorwaarden van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek, 
houdt geen verband met de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en evenmin met de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek (1). (1) Cass. 28 april 1988, AR 8022, AC 1987-88, nr. 523. 

- CASSATIE - Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken 

Artt. 31 en 1084 

C.12.0636.F 22 januari 2015 AC nr. ... 

Het geschil dat veronderstelt dat de vraag over het bestaan van de verkoop van een onroerend goed ten aanzien van de 
verkopers en de vraag over de ontbinding ervan beslecht worden, is onsplitsbaar in de zin van de artikelen 31 en 1084 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

- CASSATIEBEROEP - Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders 

Artt. 648, 650 en 658 

C.14.0586.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

De gewettigde verdenking veronderstelt dat de ingeroepen omstandigheden van die aard zijn dat er twijfel kan ontstaan 
omtrent de onpartijdigheid en de objectiviteit van de betrokken rechtbank in zijn geheel, en niet van een kamer of afdeling 
ervan; het verzoek tot onttrekking waarin niet wordt aangevoerd dat alle leden van de betrokken rechtbank, die thans 
meerdere afdelingen omvat, geen kennis kunnen nemen van de zaak, is derhalve kennelijk niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. 
OM. 

- VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - Burgerlijke zaken 

Artt. 793 - 801bis 

P.14.1013.N 24 februari 2015 AC nr. ... 

Geen enkele wetsbepaling bepaalt een termijn waarbinnen een vordering tot verbetering van een rechterlijke beslissing moet 
worden ingesteld; de vordering tot verbetering van een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing kan worden 
ingesteld zolang de tenuitvoerlegging van die beslissing mogelijk is (1). (1) G. GILLIAMS en T. GILLIAMS, “Interpreteren en 
rectificeren zonder te bezeren: de microchirurgie van de uitleggende en verbeterende vonnissen”, Soc.Kron. 2001, (169) 173- 
174; A. FRY, “L’interprétation et la rectification des jugements”, JT 2013, (451) 453-454; A. FRY, “Interprétation, rectification et 
réparation des décisions judiciaires”, JT 2015, (161) 162. 

- VERJARING - Algemeen 
- VONNISSEN EN ARRESTEN - Algemeen 
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Artt. 812 en 981 

C.13.0457.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

Tussenkomst in een deskundigenonderzoek kan geschieden zolang geen afbreuk wordt gedaan aan het recht van verdediging 
van de partij die gedwongen tussenkomt; hieruit volgt dat een gedwongen tussenkomst in het deskundigenonderzoek niet is 
uitgesloten in geval dat de gerechtsdeskundige reeds een voorlopige mening heeft geformuleerd, wanneer blijkt dat het recht 
van verdediging van de in gedwongen tussenkomst gedaagde partij is geëerbiedigd. 

- TUSSENKOMST - 
- DESKUNDIGENONDERZOEK - 

Artt. 897 en 898 

C.13.0324.F 26 februari 2015 AC nr. ... 

Wanneer bij de rechter een tussenvordering wegens valsheid in burgerlijke zaken regelmatig aanhangig is gemaakt, dient hij, in 
de regel, de uitspraak over het geschil zelf uit te stellen en de in het Gerechtelijk Wetboek bepaalde valsheidsprocedure toe te 
passen, voor zover geen uitspraak over de zaak zelf kan worden gedaan zonder rekening te houden met het van valsheid 
betichte stuk (1). (1) Zie (grotendeels gelijkl.) concl. OM in Pas. 2015, nr. … . 

- BETICHTING VAN VALSHEID - 
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Grondwet 1994 

Art. 149 

P.14.1706.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Noch artikel 149 van de Grondwet, noch artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering, noch artikel 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vereisen dat de rechter, wanneer bij hem geen 
betwisting over de samenhangende aard van de misdrijven aanhangig is gemaakt, de concrete elementen vermeldt die de 
samenvoeging van aparte zaken omwille van hun samenhang rechtvaardigt. 

- SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN [ZIE: 419/07 STRAF] - 
- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 
- GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 
- SAMENHANG - 

P.14.1103.F 7 januari 2015 AC nr. ... 

Artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer verbiedt niet dat de 
staat van dronkenschap wordt vastgesteld nadat de betrokken persoon een voertuig heeft bestuurd; in dat geval is het 
noodzakelijk doch voldoende dat de rechter, op grond van de hem regelmatig voorgelegde gegevens, vaststelt dat de 
beklaagde op een openbare plaats een voertuig heeft bestuurd terwijl hij in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat 
verkeerde (1). (1) Zie Cass. 20 september 2011, AR P.11.0182.N, AC 2011, nr. 481. 

- WEGVERKEER - Wetsbepalingen - Art. 35 

Art. 151, § 1 

P.15.0172.N 10 februari 2015 AC nr. ... 

De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, onafhankelijk en onbevangen te oordelen en de vereisten 
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter zijn nauw met elkaar verbonden zodat bij de beoordeling van de 
objectieve onpartijdigheid van de rechter de waarborgen van diens individuele onafhankelijkheid in aanmerking kunnen worden 
genomen (1). (1) Cass. 13 maart 2012, AR P.11.1750.N, AC 2012, nr. 166. 

- GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 151 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 
- MACHTEN - Rechterlijke macht 

Art. 159 

C.13.0546.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

Elk rechtsprekend orgaan heeft de bevoegdheid en de plicht om na te gaan of de beslissingen van de administratie waarvan de 
toepassing betwist wordt, overeenstemmen met de wet (1). (1) Cass. 4 oktober 2012, AR C.11.0620.F, AC 2012, nr. 511. 

- GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 
- MACHTEN - Rechterlijke macht 
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Internationaal Verdrag 12 okt. 1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalinge 

inzake het internationaal luchtvervoer, getekend te Warschau 

Artt. 12, 13, 14 en 18 

C.14.0159.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

Uit het systeem van het Verdrag van Warschau volgt dat zowel de afzender als de geadresseerde gerechtigd zijn om op grond 
van artikel 18 van dit Verdrag een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vervoerder; zij dienen hiertoe niet het 
bestaan van schade in het eigen vermogen te bewijzen, behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de 
geadresseerde wordt aangesproken (1). (1) Zie concl. OM. 

- VERVOER - Goederenvervoer - Luchtvervoer 
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KB 22 feb. 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van 

diverse wettelijke bepalingen 

Art. 6, § 1 

P.13.2027.N 17 februari 2015 AC nr. ... 

Het verstrijken van de termijn voor het onderzoek of de analyse van de goederen die op grond van artikel 6, §1 van het 
koninklijk besluit van 22 februari 2001 juncto artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 december 2002 bij administratieve 
maatregel onder bewarend beslag werden geplaatst, leidt tot het beëindigen van dit bewarend beslag; het verstrijken van die 
termijn heeft niet de nietigheid tot gevolg van het uit dit bewarend beslag voortvloeiende onderzoek. 

- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen 
- BESLAG - Bewarend beslag 
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KB 24 jan. 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden 

van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en 

van het werk 

Art. 8 

C.14.0276.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

Het optreden van de geneeskundige dienst is enkel bedoeld om de verplichtingen te bepalen die overeenkomstig de 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel aan de werkgever zijn opgelegd; in het geschil tussen de overheidswerkgever en zijn 
verzekeraar, enerzijds, en de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke persoon, anderzijds, over de schade van de 
werkgever, kunnen de vaststellingen van de geneeskundige dienst worden aangevoerd als een feitelijk vermoeden, waarvan 
de beoordeling aan de rechter is overgelaten (1). (1) Zie concl. OM. 

- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum 
- ARBEIDSONGEVAL - Overheidspersoneel - Bijzondere regels 
- BEWIJS - Burgerlijke zaken - Vermoedens 
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KB 27 nov. 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de 

beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht 

Artt. 53, tweede lid, en 48, eerste en tweede lid 

D.14.0015.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

De kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene alleen doet de termijn van beroep ook ingaan t.a.v. de rechtskundige 
assessor die optreedt als vertegenwoordiger van dat instituut. 

- ACCOUNTANT - 
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KB 8 jan. 2006 tot regeling van het staat van de bijzondere verldwachters 

Art. 14 

P.13.2046.N 20 januari 2015 AC nr. ... 

De bijzondere veldwachter oefent zijn dienst uit en mag zijn geweer slechts dragen binnen het gebied waarover hij werd 
aangesteld (1). (1) Zie concl. OM. 

- LANDBOUW - 

De bijzondere veldwachter oefent zijn dienst uit en mag zijn geweer slechts dragen binnen het gebied waarover hij werd 
aangesteld (1). (1) Zie concl. OM. 

- WAPENS - 
- JACHT - 
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MB 18 december 2002 genomen in uitvoering van artikel 6, §1 van het KB van 22 

februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot 
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wijziging van diverse wetteli 

Art. 1 

P.13.2027.N 17 februari 2015 AC nr. ... 

Het verstrijken van de termijn voor het onderzoek of de analyse van de goederen die op grond van artikel 6, §1 van het 
koninklijk besluit van 22 februari 2001 juncto artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 december 2002 bij administratieve 
maatregel onder bewarend beslag werden geplaatst, leidt tot het beëindigen van dit bewarend beslag; het verstrijken van die 
termijn heeft niet de nietigheid tot gevolg van het uit dit bewarend beslag voortvloeiende onderzoek. 

- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen 
- BESLAG - Bewarend beslag 
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Militair Strafwetboek 

Art. 6 

P.13.2087.F 25 februari 2015 AC nr. ... 

De straf van afzetting, als bepaald bij artikel 6 van het Militair Strafwetboek, die in de gevallen bepaald door dat wetboek een 
verplichte aanvulling is van de hoofdstraf, heeft tot doel de waardigheid van het ambt te waarborgen, ongeacht of de houder 
van het ambt nog deel uitmaakt van het leger. 

- STRAF - Andere Straffen - Allerlei 
- MILITAIR - 

De straf van afzetting, als bepaald bij artikel 6 van het Militair Strafwetboek, hangt niet af van de voorwaarde dat de 
veroordeelde op het ogenblik dat de straf wordt uitgesproken nog steeds de hoedanigheid van militair bezit, zodat de 
omstandigheid dat hij op dat ogenblik met definitief verlof is daarop geen invloed heeft. 

- MILITAIR - 
- STRAF - Andere Straffen - Allerlei 
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Strafwetboek 

Art. 196 

P.13.0754.N 13 januari 2015 AC nr. ... 

De valsheid is "intellectueel" wanneer zij erin bestaat dat in een materieel onaangeroerd instrumentum, feiten en akten in strijd 
met de waarheid worden vastgesteld; wanneer een geschrift de vaststelling inhoudt van een wilsverklaring die op bedrieglijke 
wijze in strijd is met de waarheid, dan heeft de omstandigheid dat die wilsverklaring ook werkelijk is gedaan, niet tot gevolg dat 
dit geschrift niet intellectueel vals is of kan zijn (1). (1) Cass. 21 juni 1994, AR P.93.1033.N, AC 1994, nr. 324. 

- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 

Art. 259bis, § 2 

P.14.1664.F 28 januari 2015 AC nr. ... 

Artikel 259bis, § 2, van het Strafwetboek straft ieder openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de openbare macht 
die, naar aanleiding van de uitoefening van zijn bediening, buiten de gevallen die de wet bepaalt of zonder inachtneming van de 
vormen die zij voorschrijft, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van een wettig gemaakte 
opname van privé-communicatie of -telecommunicatie; gebruik maken van, in de zin van dat artikel, houdt de aanwending of 
het gebruik in van een opname en niet het enkele feit van die opname in bezit te hebben (1). (1) Christian De Valkeneer, Les 
infractions, dl. 5, Les infractions contre l'ordre public, Larcier, 2013, p. 404-405. 

- COMMUNICATIE TELECOMMUNICATIE - 

Art. 383bis, § 2 

P.13.2070.N 3 februari 2015 AC nr. ... 

Het bezit van beelden met pornografisch karakter waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld, dat bij wet wordt 
gestraft, vereist niet dat de computergebruiker een afbeelding kan manipuleren door ze op te slaan of uit te printen; het feit dat 
de betrokkene wetens een webstek bezoekt en de beelden bekijkt, volstaat (1). (1) Cass. 20 april 2011, AR P.10.2006.F, AC 
2011, nr. 267. 

- INFORMATICA - 
- OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN - 

Art. 411 

P.14.0769.F 7 januari 2015 AC nr. ... 

De verschoningsgrond uitlokking wordt alleen aangenomen wanneer degene die de feiten heeft uitgelokt zware gewelddaden 
heeft begaan; daarentegen, wanneer schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de dader en van het slachtoffer 
van het misdrijf, volstaat de minst zware fout van het slachtoffer om de aansprakelijkheid te verdelen; daaruit volgt dat de 
afwijzing van de verschoningsgrond uitlokking niet belet na te gaan of het slachtoffer een andere fout heeft begaan dan die 
beschreven in artikel 411 van het Strafwetboek en die verantwoordt dat het slachtoffer een deel van de schade op zich neemt. 

- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van getroffene 
- MISDRIJF - Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning 

Art. 43bis 

P.14.1743.F 18 februari 2015 AC nr. ... 

Het feit van met een algemene aanneming een onderaannemingsovereenkomst af te sluiten, voor de uitvoering waarvan de 
werknemers in overtreding met de sociale wetgeving zijn tewerkgesteld, volstaat als dusdanig niet om ten gunste van de 
onderaannemer een vermogensvoordeel op te leveren in de zin van artikel 43bis van het Strafwetboek. 

- STRAF - Andere Straffen - Verbeurdverklaring 
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Art. 458 

P.14.1664.F 28 januari 2015 AC nr. ... 

Het enkele feit van aan een derde het bestaan te onthullen van een inlichting onder embargo kan een schending van het 
beroepsgeheim opleveren. 

- BEROEPSGEHEIM - 

Art. 54 tot 57 

P.14.1706.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastlegging waarop de strafvordering betrekking heeft maar is alleen een 
persoonlijke omstandigheid die eigen is aan de dader van het misdrijf en die alleen invloed heeft op de straf of de uitvoering 
ervan (1). (1) Cass. 25 april 2012, AR P.12.0178.F, Pas. 2012, nr. 255. 

- HERHALING - 

Art. 71 

P.14.0177.F 14 januari 2015 AC nr. ... 

Morele dwang veronderstelt dat de dader psychologisch op onweerstaanbare wijze tot het plegen van een misdrijf werd 
gedreven, uit vrees voor een ernstig, dreigend en wederrechtelijk kwaad (1). (1) Zie M. van de Kerchove en F. Tulkens, 
Introduction au droit pénal, 2007, p. 410. 

- MISDRIJF - Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding 

Artt. 193, 196 en 197 

P.14.1764.F 25 februari 2015 AC nr. ... 

Valsheid in geschrifte bestaat erin de waarheid te vermommen met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, op een bij 
de wet bepaalde wijze, in een door de wet beschermd geschrift, waaruit een nadeel kan ontstaan; een door de wet beschermd 
geschrift is een geschrift dat in zekere mate tot bewijs kan strekken, met andere woorden dat zich aan het openbaar vertrouwen 
opdringt zodat de overheid of particulieren die er kennis van nemen of aan wie het wordt voorgelegd, overtuigd kunnen worden 
van de waarachtigheid van de rechtshandeling of van het rechtsfeit die in dat geschrift zijn vastgelegd of gerechtigd kunnen zijn 
daaraan geloof te hechten (1). (1) Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0073.N, AC 2005, nr. 360. 

- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 
- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 

Een proces-verbaal opgemaakt door de politie, op initiatief van een persoon die eenzijdig een valse aangifte van diefstal laat 
acteren, kan valsheid in geschriften opleveren; niettegenstaande het feit dat dergelijke akte wellicht zal worden gecontroleerd, 
kan zij bewijs opleveren aangezien derden immers overtuigd kunnen worden van de waarachtigheid van het valselijk 
aangegeven rechtsfeit of gerechtigd kunnen zijn daaraan geloof te hechten (1). (1) Cass. 21 juni 2005, AR P.05.0073.N, AC 2005, 
nr. 360. 

- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - 



Casslex 2015 Versie van 02/06/2015 

 

30/62 

Veldwetboek 

Art. 61 

P.13.2046.N 20 januari 2015 AC nr. ... 

De bijzondere veldwachter oefent zijn dienst uit en mag zijn geweer slechts dragen binnen het gebied waarover hij werd 
aangesteld (1). (1) Zie concl. OM. 

- LANDBOUW - 

De bijzondere veldwachter oefent zijn dienst uit en mag zijn geweer slechts dragen binnen het gebied waarover hij werd 
aangesteld (1). (1) Zie concl. OM. 

- WAPENS - 
- JACHT - 
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Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden 

Art. 3 

P.14.1739.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Elke strafrechtelijke veroordeling kan als onmenselijk of vernederend ervaren worden maar de subjectieve beoordeling van de 
zwaarwichtigheid ervan laat niet toe die veroordeling als dusdanig te beschouwen, in de zin van artikel 3 EVRM; enkel de 
straffen waarvan die aard bijzonder ernstig blijkt, rekening houdend met het geheel der omstandigheden eigen aan de zaak en 
de persoonlijkheid van de veroordeelde alsook met de aard van de straf, de context en de voorzienbare uitvoeringsmodaliteiten, 
vallen onder het verbod bepaald in artikel 3 EVRM (1). (1) Zie concl. OM. 

- STRAF - Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 3 

Art. 6.1 

P.14.1011.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Uit de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht weigert een onderzoek voort te zetten omdat de door de burgerlijke partij 
gevraagde onderzoekshandelingen kennelijk geen verband houden met de feiten die zij aanklaagt in haar oorspronkelijke 
klacht, kan geen miskenning van het recht op een eerlijk proces afgeleid worden. 

- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - 

P.14.1637.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

De gezworenen, samen met het hof van assisen en nadat zij hun verklaring hebben afgegeven en ondertekend, formuleren de 
voornaamste redenen van het verdict; het recht op een eerlijk proces houdt in dat die redenen niet op abstracte wijze 
geformuleerd worden; daaruit volgt dat de vereiste motivering de redenen bevat die de jury van de schuld of onschuld van de 
beschuldigde hebben overtuigd, met vermelding van de redenen, eigen aan de zaak, waarom op elke aan de gezworenen 
voorgelegde vraag ja of neen is geantwoord (1). (1) Zie Cass. 29 september 2010, AR P.10.0705.F, AC 2010, nr. 562. 

- HOF VAN ASSISEN - Eindarrest 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 

P.14.1706.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Noch artikel 149 van de Grondwet, noch artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering, noch artikel 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vereisen dat de rechter, wanneer bij hem geen 
betwisting over de samenhangende aard van de misdrijven aanhangig is gemaakt, de concrete elementen vermeldt die de 
samenvoeging van aparte zaken omwille van hun samenhang rechtvaardigt. 

- SAMENHANG - 
- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) 
- GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 
- SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN [ZIE: 419/07 STRAF] - 

P.15.0172.N 10 februari 2015 AC nr. ... 

De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, onafhankelijk en onbevangen te oordelen en de vereisten 
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter zijn nauw met elkaar verbonden zodat bij de beoordeling van de 
objectieve onpartijdigheid van de rechter de waarborgen van diens individuele onafhankelijkheid in aanmerking kunnen worden 
genomen (1). (1) Cass. 13 maart 2012, AR P.11.1750.N, AC 2012, nr. 166. 

- GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 151 
- MACHTEN - Rechterlijke macht 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 

Volgens artikel 412, § 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek ressorteren de plaats- vervangende magistraten onder dezelfde 
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overheid als de beroepsmagistraten, oefenen zij hun functie uit onder dezelfde voorwaarden, moeten zij aan dezelfde vereisten 
van onpartijdigheid en onafhankelijkheid voldoen, zijn zij aan dezelfde tuchtregels onderworpen, ressorteren zij onder dezelfde 
tuchtoverheid als de beroepsmagistraten, worden zij rechtstreeks voor het hof van beroep gedagvaard, zoals de 
beroepsmagistraten, wanneer zij ervan worden beschuldigd een misdrijf te hebben gepleegd in of buiten de uitoefening van hun 
ambt en zijn zij aan de- zelfde onverenigbaarheden onderworpen als de beroepsmagistraten, behalve wat de uitoefening van 
hun beroep betreft en de bezigheden die hen daardoor geoorloofd zijn; uit het enkele feit dat een plaatsvervangend magistraat 
als hoofdberoep het beroep van advocaat uitoefent, kan niet worden afgeleid dat hij niet de waarborgen van onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid biedt, ook niet indien de Orde van Advocaten partij is in het geding (1). (1) Vgl. Cass. 13 december 1988, AR 
nr. 2508, AC 1988- 1989, nr. 223. 

- RECHTERLIJKE ORGANISATIE - Strafzaken 
- RECHTBANKEN - Strafzaken - Strafvordering 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 

P.14.1463.F 28 januari 2015 AC nr. ... 

Het recht, voor een burgerlijke partij, om een conclusie neer te leggen voor het onderzoeksgerecht houdt in dat het 
onderzoeksgerecht daarop antwoordt en, zo het van mening is dat het haar vordering dient af te wijzen, de voornaamste 
redenen aangeeft die de voormelde partij in staat stellen de beslissing te begrijpen (1). (1) Cass. 16 mei 2012, AR P.12.0112.F, 
AC 2012, nr. 310. 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 

De eerbiediging van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt niet afgemeten naar de omvang van de motivering 
van de beslissing van de rechter in antwoord op het betoog van een partij. 

- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 

De eerbiediging van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt niet afgemeten naar de omvang van de motivering 
van de beslissing van de rechter in antwoord op het betoog van een partij. 

- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) 

P.13.0830.N 13 januari 2015 AC nr. ... 

Ingebrekestellingen door bestuurlijke overheden wegens de niet-naleving van zelfs strafrechtelijk gesanctioneerde bestuurlijke 
voorschriften vormen als dusdanig geen daden waardoor de in gebreke gestelde persoon onder de dreiging van een 
strafvervolging leeft en de redelijke termijn een aanvang neemt. 

- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 

Art. 6.3, a 

P.14.0092.F 14 januari 2015 AC nr. ... 

Artikel 6.3.a, E.V.R.M., dat eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld het recht waarborgt om op de hoogte te worden 
gesteld, heeft betrekking op het recht van verdediging voor een vonnisgerecht; het is niet van toepassing op de tussenkomst 
van politieagenten in de loop van een strafrechtelijk vooronderzoek, met name wanneer zij een huiszoeking verrichten (1). (1) 
Het OM was van mening dat het tweede middel opkwam tegen de feitelijke beoordeling van het bestreden arrest en dat het 
bijgevolg niet ontvankelijk was. 

- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 
- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen 
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Verordening (EG) nr. 1502/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling, voor 

het verkoopseizoen 1995/1996, van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 

1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de 
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sector granen 

Art. 2.5 

F.12.0177.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

De douaneschuld bij invoer die ontstaat doordat een voorwaarde voor de toekenning van een verlaagd tarief bij invoer niet in 
acht is genomen, ontstaat op het tijdstip waarop de goederen onder de betrokken douaneregeling werden geplaatst, wanneer 
achteraf blijkt dat aan deze voorwaarde niet is voldaan (1). (1) Zie concl. OM. 

- DOUANE EN ACCIJNZEN - 
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Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 

Art. 19, eerste en tweede lid 

C.13.0622.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

De termijn van zeven werkdagen gaat in wanneer het feit ter rechtvaardiging van de beëindiging zonder opzegging of voor het 
verstrijken van de termijn ter kennis is gekomen van de persoon die, of in het geval van een rechtspersoon, het orgaan dat 
bevoegd is om de handelsagentuurovereenkomst te beëindigen (1). (1) Zie concl. OM. 

- OVEREENKOMST - Einde 
- KOOPHANDEL, KOOPMAN - 
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Wet 16 jan. 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 

modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende 

ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen 

Art. 14 

C.13.0182.N 6 februari 2015 AC nr. ... 

De enkele omstandigheid dat een handels- of ambachtsonderneming niet over een inschrijving in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen beschikt, heeft niet tot gevolg dat de door haar gesloten overeenkomsten onrechtmatig zijn en geen grondslag 
kunnen bieden aan een rechtsvordering. 

- HANDELSPRAKTIJK - 
- OVEREENKOMST - Allerlei 
- VORDERING IN RECHTE - 

C.14.0075.F 15 januari 2015 AC nr. ... 

Artikel 14 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het 
handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, is niet van toepassing op de 
akten van verweer tegen een rechtsvordering, zelfs niet wanneer die akte een akte van hoger beroep of een cassatieberoep is; 
een vennootschap verkeert dus niet in de onmogelijkheid om een ontvankelijk cassatieberoep in te stellen tijdens de periode van 
ambtshalve schrapping van haar inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. … 
. 

- CASSATIEBEROEP - Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Allerlei 
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Wet 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen 

Art. 45 

D.14.0015.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

De kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene alleen doet de termijn van beroep ook ingaan t.a.v. de rechtskundige 
assessor die optreedt als vertegenwoordiger van dat instituut. 

- ACCOUNTANT - 

Art. 45/1, § 12 

D.14.0015.F 8 januari 2015 AC nr. ... 

Wanneer de rechtskundige assessor beroep instelt tegen een beslissing van een uitvoerende kamer, treedt hij op als 
vertegenwoordiger van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. 

- ACCOUNTANT - 
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Wet 24 dec. 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en 

gemeentebelastingen 

Art. 11 

F.14.0056.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige in een procedure waarin hij een hem opgelegde provinciebelasting 
betwist, moet niet noodzakelijk door een advocaat bij het Hof van Cassatie, maar in elk geval door een advocaat worden 
ondertekend en neergelegd (1). (1) Zie Cass. 12 december 2008, AR F.07.0035.N, AC 2008, nr. 727, met concl. OM; Cass. 19 
oktober 2012, AR F.11.0121.N, arrest niet gepubliceerd. 

- CASSATIEBEROEP - Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen 
- GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - Provinciebelastingen 
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Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

Art. 78 

C.14.0294.N 16 januari 2015 AC nr. ... 

De dekking van het uitlooprisico gedurende de termijn van 36 maanden na het einde van de verzekeringsovereenkomst heeft 
tot doel de verzekerde en de benadeelde te beschermen in afwachting van het afsluiten van een nieuwe 
verzekeringsovereenkomst bij een andere verzekeraar; hieruit volgt dat voor de verzekeringsovereenkomst waarin de dekking 
afhankelijk kan gemaakt worden van het instellen van de vordering tijdens de duur ervan, de verplichte dekking gedurende de 
termijn van 36 maanden na het einde van de verzekeringsovereenkomst geldt, tenzij een andere verzekeraar het schadegeval 
dekt (1). (1) Zie concl. OM. 

- OVEREENKOMST - Einde 
- VERZEKERING - Landverzekering 
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Wet 28 dec. 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 

Artt. 10, 12 en 14 

C.14.0140.F 26 februari 2015 AC nr. ... 

Noch uit artikel 23 van de wet van 7 mei 1877 op de politie van de niet-bevaarbare en niet-vlotbare waterlopen, noch uit de 
artikelen 32, 33 en 40 van het provinciaal reglement van 8 oktober 1954 op de niet-bevaarbare en niet-vlotbare waterlopen van 
de provincie Brabant, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 11 december 1954, noch uit de artikelen 10, 12 en 14 van de wet 
van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen volgt dat het verkrijgen door een viskweker of door diens 
rechtsvoorganger van een, in de reglementering betreffende het water bedoelde vergunning voor de bouw van vier schuiven op 
een tijdstip tussen 1932 en 31 augustus 2004, zou impliceren dat de bouw van bekkens of van broedinstallaties zelf 
onderworpen was aan de machtigingsplicht in de zin van de voornoemde wettelijke en verordenende bepalingen (1). (1) Zie 
grotendeels gelijkl. concl. OM in Pas. 2015, nr. … . 

- WATERLOPEN - 
- WATERS - 
- VISSERIJ - Riviervisserij 
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Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen 

Art. 2, d) en h) 

C.14.0331.F 12 februari 2015 AC nr. ... 

Uit artikel 2, d) en h), van de wet van 31 januari 2009 volgt niet dat de schuldvordering in de opschorting waarover iemand 
beschikt, die gewaarborgd wordt door een bijzonder voorrecht of een hypotheek, slechts een buitengewone schuldvordering is 
tot beloop van de waarde van de tegeldemaking van de grondslag van het bijzondere voorrecht of van de hypotheek die ze 
waarborgt. 

- - 
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Wet 4 okt. 1867 

Art. 3, eerste lid 

P.14.0769.F 7 januari 2015 AC nr. ... 

De strafrechter, bij wie regelmatig een feit aanhangig is gemaakt waarvoor hij bevoegd is, heeft het recht en de plicht daaraan 
de juiste juridische omschrijving te geven en alle omstandigheden te onderzoeken die eigen zijn aan de zaak en die de 
beoordeling van de straf kunnen beïnvloeden; in dat geval is hij noch door de voorlopige kwalificatie gebonden, noch door de 
verschoningsgrond die door het onderzoeksgerecht is weerhouden; artikel 3, eerste lid, van de wet van 4 oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden verbiedt de correctionele rechtbank immers niet om bij de regeling van de rechtspleging de 
aanneming te betwisten van een dergelijke verschoningsgrond, buiten het geval waarin de correctionalisering van de naar haar 
verwezen misdaad daarop is gegrond (1). (1) Raoul Declercq, 'Procedurale aspecten van de strafverminderende 
verschoningsgrond', Liber Amicorum Hermann Bekaert, Gent, 1977, 59; Lieven Dupont & Raf Verstraeten, Handboek Belgisch 
Strafrecht, Acco Leuven/Amersfoort, p. 474, nr. 862. 

- MISDRIJF - Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning 
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Wet 8 aug. 1997 

Artt. 16, 40 en 99 

C.14.0324.N 23 januari 2015 AC nr. ... 

Een schuld is alleen dan een boedelschuld, wanneer de curator verbintenissen heeft aangegaan met het oog op het beheer van 
de boedel, onder meer door de handelsactiviteiten van de gefailleerde voort te zetten, de door laatstgenoemde gesloten 
overeenkomsten uit te voeren of nog door de roerende of onroerende goederen te gebruiken met het oog op het passend 
beheer van de failliete boedel; de boedel is alleen in die omstandigheden gebonden door de verbintenissen die met dat beheer 
verband houden en moet de schulden die erop rusten, dragen (1); schulden die voortvloeien uit de saneringsplicht ten gevolge 
van inbreuken op de milieuwetgeving die werden begaan vóór de faillietverklaring waarvan de gevolgen nadien blijven 
voortduren en die vreemd zijn aan het beheer en de vereffening van de boedel, leveren in beginsel geen schuld van de boedel 
op (2). (1) Cass. 16 juni 1988, AR 8075, nr. 8136 en nr. 8209, AC 1987-88, nr. 642; Cass. 27 april 1992, AR nr. 9291, AC 1991-92, 
nr. 451 en Cass. 20 januari 1994, AR C.93.0184. F, AC 1994, nr. 37. (2) Zie Cass. 7 maart 2002, AR C 00.0187.N, AC 2002, nr. 
167. 

- FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) 
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Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek inzake huishuur 

Artt. 3, § 4, eerste lid, en § 5, tweede en vierde lid 

C.12.0601.N 12 januari 2015 AC nr. ... 

Uit de wetsgeschiedenis, de doelstelling van de wetgever om het recht op huisvesting van de huurder beter te beschermen en 
het gegeven dat de tegenopzegging door de huurder slechts een accessorium is van de hoofdopzegging door de verhuurder 
waarbij de huurder de tegenopzegging niet kan betekenen wanneer de verhuurder geen opzegging heeft betekend, volgt dat de 
verhuurder de in artikel 3, §4, Woninghuurwet bepaalde vergoeding bij opzegging zonder motivering ook verschuldigd is 
wanneer de huurder een tegenopzegging geeft en de huur ingevolge deze tegenopzegging eindigt (1). (1) Met huidig arrest 
komt het Hof terug op het standpunt dat werd ingenomen in de vroegere rechtspraak (zie onder anderen Cass. 22 juni 1998, AR 
C.97.0355.N, AC 1998, nr. 328). Het Hof oordeelde in het verleden dat bij een tegenopzegging door de huurder deze laatste niet 
meer gerechtigd was op een vergoeding ten laste van de verhuurder. Dit was gegrond op de overweging dat de 
huurovereenkomst niet beëindigd werd door de opzegging van de verhuurder maar door de tegenopzegging van de huurder. 

- HUUR VAN GOEDEREN - Huishuur - Einde (opzegging, verlenging, enz.) 
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Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 

2006 

Art. 62, § 1 

C.13.0369.N 23 januari 2015 AC nr. ... 

De aard van de voorlopige maatregelen die de voorzitter van de Raad neemt op grond van artikel 62, §1, Wet Economische 
Mededinging 2006, zoals hier van toepassing, sluit niet uit dat hij voor de periode volgend op het verstrijken van de 
geldigheidsduur van een bij een eerdere beslissing bevolen maatregel, een nieuwe beslissing neemt die voor de toekomst zal 
gelden, indien de toestand na het verstrijken van de duur van de eerder bevolen maatregel zulks vergt en voor zover hij het 
voordeel van de vroegere beslissing niet ongedaan maakt (1). (1) Zie concl. OM. 

- HANDELSPRAKTIJK - 

Artt. 45, §§ 1 en 2, en 62, § 1 

C.13.0369.N 23 januari 2015 AC nr. ... 

Voor de toepassing van artikel 62, §1, Wet Economische Mededinging 2006 moet worden beschouwd dat er een onderzoek 
hangende is van zodra een klacht is ingediend bij het Auditoraat, waaromtrent het Auditoraat nog geen beslissing tot sepot heeft 
genomen (1). (1) Zie concl. OM. 

- HANDELSPRAKTIJK - 
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Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 

Art. 26, § 3 

P.15.0166.F 4 februari 2015 AC nr. ... 

Uit de opzet van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis blijkt dat geen enkel rechtsmiddel openstaat tegen 
de onderzoeksbeslissingen die, bij de regeling van de rechtspleging, zeggen dat de inverdenkinggestelde aangehouden blijft, zij 
het onder elektronisch toezicht; in dat geval kan de inverdenkinggestelde, zo hij zijn hechtenis betwist, een verzoek tot 
invrijheidstelling indienen, overeenkomstig artikel 27, § 1, van de voormelde wet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …… . 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - Regeling van de rechtspleging 
- CASSATIEBEROEP - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Allerlei 

Art. 27, § 1 

P.14.1957.F 7 januari 2015 AC nr. ... 

Uit de opzet van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis blijkt dat geen enkel rechtsmiddel kan worden 
aangewend tegen de beslissingen van de onderzoeksgerechten die, bij de regeling van de rechtspleging, de aanhouding van de 
inverdenkinggestelde bevestigen; in dat geval kan de inverdenkinggestelde, zo hij zijn hechtenis betwist, een verzoek tot 
invrijheidstelling indienen, overeenkomstig artikel 27, § 1, van de voormelde wet (1). (1) Zie Cass. 16 februari 2011, AR 
P.11.0283.F, AC 2011, nr. 143, met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch. 

- VOORLOPIGE HECHTENIS - Cassatieberoep 
- CASSATIEBEROEP - Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - Regeling van de rechtspleging 

Art. 35, § 4, vijfde lid 

P.14.1514.F 28 januari 2015 AC nr. ... 

De borgsom wordt aan de Staat toegewezen wanneer de veroordeelde, zonder wettige reden van verschoning, niet is 
verschenen bij enige proceshandeling of voor de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf; er is sprake van niet-verschijning ter 
tenuitvoerlegging van de veroordeling wanneer de veroordeelde geen gevolg geeft aan het opsluitingsbriefje dat hem daartoe is 
verstrekt of wanneer hij zich onrechtmatig aan de tenuitvoerlegging van de straf onttrekt volgens een van de bij wet bepaalde 
modaliteiten (1). (1) Zie Cass. 24 september 2008, AR P.08.0639.F, AC 2008, nr. 501, met concl. advocaat-generaal 
Vandermeersch. 

- BORGTOCHT - 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - Invrijheidstelling onder voorwaarden 

Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat hij de persoonlijke verschijning van de beklaagde heeft bevolen, kan 
de rechter niet, wanneer bij de beklaagde tot een gevangenisstraf veroordeelt, beslissen het bedrag van de door de 
veroordeelde gestorte borgsom toen hij voorlopig was aangehouden, aan de Staat toe te wijzen, op grond dat hij, 
niettegenstaande het feit dat hij zich door een advocaat had doen vertegenwoordigen, door zijn handelwijze de 
tenuitvoerlegging van de straf had belet, wat die borgsom moet garanderen. 

- VOORLOPIGE HECHTENIS - Invrijheidstelling onder voorwaarden 
- BORGTOCHT - 

Artt. 16, § 1, tweede lid en 26 

P.15.0160.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Toen hij de hechtenis onder elektronisch toezicht invoerde, heeft de wetgever daartoe geen machtiging willen verlenen in geval 
van verwijzing van de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank; hij heeft artikel 26 van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis immers niet gewijzigd (1). (1) Parl.St. Kamer, gew.z. 2012-13, nr. 53-2429/003, p. 7 en nr. 
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53-2429/006, p. 37. 

- VOORLOPIGE HECHTENIS - Regeling van de rechtspleging 

Artt. 16, § 1, tweede lid, 26 en 35 

P.15.0160.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Wanneer het de verwijzing beveelt van een inverdenkinggestelde die zich in voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht 
bevond, kan het onderzoeksgerecht niet anders dan een einde te stellen aan die hechtenis of de inverdenkinggestelde vrij te 
laten onder voorwaarden (1). (1) Zie Cass. 4 februari 2015, AR P.15.0166.F, AC 2015, nr. ….. met concl. advocaat-generaal 
Vandermeersch in Pas. 

- VOORLOPIGE HECHTENIS - Regeling van de rechtspleging 

Artt. 16, 21 en 22 

P.14.1956.N 6 januari 2015 AC nr. ... 

De voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht is een daadwerkelijke voorlopige hechtenis waarbij de onderzoeksrechter of 
de raadkamer onaantastbaar oordelen over de wenselijkheid deze uitvoeringsmodaliteit al dan niet toe te kennen; de 
raadkamer kan de door de onderzoeksrechter bevolen voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht omzetten in een 
voorlopige hechtenis uit te voeren in de gevangenis en omgekeerd en de raadkamer en de onderzoeksrechter beslissen 
daarover op grond van alle omstandigheden eigen aan de zaak en aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde zoals die 
blijken op het ogenblik van hun beslissing (1). (1) Cass. 2 april 2014, AR P.14.0498.F, AC 2014, nr. 260 met concl. van advocaat- 
generaal D.Vandermeersch; zie ook Y. LIEGEOIS en I. MENNES, “Elektronisch toezicht en andere nieuwigheden in de Wet 
Voorlopige Hechtenis”, NC 2013, 336; D. VANDERMEERSCH, “La détention préventive sous surveillance électronique: quelques 
questions”, JT 2014, 241 – 242. 

- VOORLOPIGE HECHTENIS - Bevel tot aanhouding 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - 

Artt. 22 en 30 

P.14.1956.N 6 januari 2015 AC nr. ... 

De kamer van inbeschuldigingstelling wiens rechtsmacht voortvloeit uit de devolutieve werking van het hoger beroep heeft 
inzake voorlopige hechtenis dezelfde bevoegdheden als de raadkamer en zij kan dan ook, op hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een beschikking van de raadkamer om de inverdenkinggestelde onder voorwaarden vrij te laten, beslissen dat 
de voorlopige hechtenis, uit te voeren in de gevangenis, wordt gehandhaafd, ook al had de onderzoeksrechter in het bevel tot 
aanhouding beslist dat de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht zou worden uitgevoerd; noch de regeling uitgewerkt 
in artikel 24bis, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet noch die uitgewerkt in artikel 25, §1 en 2, Voorlopige Hechteniswet, die 
betrekking hebben op niet vergelijkbare situaties, laten toe anders te oordelen (1). (1) Cass. 28 januari 2014, AR P.14.0128.N, 
AC 2014, nr. 76 en noot (1). 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - Hoger beroep 
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Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie 

Art. 8, §§ 1 en 2 

P.14.1543.N 3 februari 2015 AC nr. ... 

Een veroordeling met uitstel van tenuitvoerlegging is onwettig wanneer de beslissing de duur van dat uitstel niet bepaalt (1). (1) 
Cass. 15 maart 2000, AR P.99.1419.F, AC 2000, nr. 178. 

- VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER - Probatieuitstel 
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Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 

bescherming van het handelsfonds 

Art. 25 

C.14.0074.F 5 februari 2015 AC nr. ... 

Opdat de huurder, aan wie de hernieuwing van de huur geweigerd wordt, op een uitzettingsvergoeding aanspraak kan maken, 
is vereist dat de handelszaak waarvan hij eigenaar is en die hij in het gehuurde goed exploiteert, door de weigering verloren is 
gegaan (1) (Impliciete oplossing). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. … 

- HUUR VAN GOEDEREN - Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) 

Art. 25, vijfde lid 

C.14.0074.F 5 februari 2015 AC nr. ... 

Artikel 25, vijfde lid, van de Handelshuurwet, krachtens hetwelk de verhuurder zich tot de rechter kan wenden indien de 
uitzettingsvergoeding klaarblijkelijk overdreven is, gelet op de verlaten of vervallen toestand van de handel op het tijdstip van 
de terugneming, is slechts van toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 25, eerste lid, 2° et 5°, in de zin van het vierde lid, en 
niet in de gevallen bedoeld in artikel 25, eerste lid, 3° en 6°, van die wet (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. … 

- HUUR VAN GOEDEREN - Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) 
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Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen 

Art. 629, § 1 

C.14.0059.N 30 januari 2015 AC nr. ... 

Het verbod voor een naamloze vennootschap om middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met 
het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden of met het oog op de verkrijging of de 
inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen, strekt tot de bescherming van 
het kapitaal van de vennootschap en waarborgt de schuldeisers van de vennootschap tegen insolvabiliteitsrisico’s die het gevolg 
kunnen zijn van het voorschieten van middelen, het toestaan van leningen of het stellen van zekerheden; met het voorschieten 
van middelen, het toestaan van leningen of het stellen van zekerheden worden handelingen bedoeld die de teruggave 
impliceren van het voorschot, de lening of de zekerheden. 

- VENNOOTSCHAPPEN - Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen 
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Wetboek Inkomstenbelastingen 1964 

Art. 132 

F.12.0051.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Artikel 132 WIB64 vereist dat het bestuur ten aanzien van vennootschappen 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 artikel 47, §1, WIB64 of in artikel 101 WIB64 bedoelde uitgaven te dekken; uit de loutere omstandigheid 
dat de vennootschap niet aantoont op welke wijze en in wiens voordeel de meerwinst haar patrimonium heeft verlaten, kan niet 
worden afgeleid dat het evenzeer vaststaat dat deze meerwinst haar patrimonium heeft verlaten door kosten die dienden om 
een van de in artikel 47, §1, WIB64 of in artikel 101 WIB64 bedoelde uitgaven te dekken (1). (1) Zie concl. OM. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Allerlei 

Art. 244, eerste lid 

F.12.0051.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Indien fiscale ambtenaren regelmatig, binnen het kader van de hen toegewezen bevoegdheden, gebruik maken van de 
wettelijke onderzoeks- en controlemiddelen blijven zij binnen de uitoefening van hun ambt; een fiscale ambtenaar maakt geen 
inbreuk op het beroepsgeheim indien hij op grond van artikel 243 WIB64, voor het opsporen van elke krachtens de 
belastingwetten verschuldigde som, gebruik maakt van een inlichting, een stuk, proces-verbaal of akte dat hij in de uitoefening 
van zijn functie heeft ontdekt of heeft verkregen, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van de in artikelen 235 en 236 
WIB64 aangeduide diensten, besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen; die aldus regelmatig 
verworven fiscale informatie kan worden aangewend voor de taxatie van een derde (1). (1) Zie concl. OM. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Aanslagprocedure - Allerlei 
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Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 

Art. 219 

F.12.0051.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Artikel 132 WIB64 vereist dat het bestuur ten aanzien van vennootschappen 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 artikel 47, §1, WIB64 of in artikel 101 WIB64 bedoelde uitgaven te dekken; uit de loutere omstandigheid 
dat de vennootschap niet aantoont op welke wijze en in wiens voordeel de meerwinst haar patrimonium heeft verlaten, kan niet 
worden afgeleid dat het evenzeer vaststaat dat deze meerwinst haar patrimonium heeft verlaten door kosten die dienden om 
een van de in artikel 47, §1, WIB64 of in artikel 101 WIB64 bedoelde uitgaven te dekken (1). (1) Zie concl. OM. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Allerlei 

Art. 337, eerste lid 

F.12.0051.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Indien fiscale ambtenaren regelmatig, binnen het kader van de hen toegewezen bevoegdheden, gebruik maken van de 
wettelijke onderzoeks- en controlemiddelen blijven zij binnen de uitoefening van hun ambt; een fiscale ambtenaar maakt geen 
inbreuk op het beroepsgeheim indien hij op grond van artikel 243 WIB64, voor het opsporen van elke krachtens de 
belastingwetten verschuldigde som, gebruik maakt van een inlichting, een stuk, proces-verbaal of akte dat hij in de uitoefening 
van zijn functie heeft ontdekt of heeft verkregen, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van de in artikelen 235 en 236 
WIB64 aangeduide diensten, besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen; die aldus regelmatig 
verworven fiscale informatie kan worden aangewend voor de taxatie van een derde (1). (1) Zie concl. OM. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Aanslagprocedure - Allerlei 

Art. 356, eerste lid 

F.12.0195.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Indien de oorspronkelijke aanslag vernietigd wordt wegens schending van de regels inzake verjaring of wanneer de 
oorspronkelijke aanslag werd gevestigd met opzettelijke schending van een wettelijke regel en met het doel om aan het 
verstrijken van de aanslagtermijn te ontsnappen, kan de administratie geen nieuwe subsidiaire aanslag meer vestigen; een 
subsidiaire aanslag kan bijgevolg niet wettig worden gevestigd wanneer de oorspronkelijke aanslag nietig is verklaard omdat de 
belasting onregelmatig werd geheven volgens de procedure van de aanslag van ambtswege, terwijl dit had moeten gebeuren 
onder de voorwaarden van artikel 346 WIB92, en blijkt dat de administratie de aanslag opzettelijk op die wijze heeft vastgesteld 
teneinde verval te vermijden en over een bijkomende aanslagtermijn te beschikken (1). (1) Zie concl. OM. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering 

Art. 37, eerste lid 

F.14.0005.F 29 januari 2015 AC nr. ... 

De beslissing dat een geldbedrag dat gediend had om, conform de notariële reglementering, het kapitaal van een notariskantoor 
te verhogen, om als waarborg te strekken voor de eventuele betaling van een betwiste belastingschuld die verband houdt met 
de beroepsactiviteit van de notaris, bestemd is voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteit en dat de opbrengst van genoemd 
bedrag belastbaar is als beroepsinkomsten, is naar recht verantwoord. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Allerlei 

Art. 378 

F.14.0056.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige in een procedure waarin hij een hem opgelegde provinciebelasting 
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betwist, moet niet noodzakelijk door een advocaat bij het Hof van Cassatie, maar in elk geval door een advocaat worden 
ondertekend en neergelegd (1). (1) Zie Cass. 12 december 2008, AR F.07.0035.N, AC 2008, nr. 727, met concl. OM; Cass. 19 
oktober 2012, AR F.11.0121.N, arrest niet gepubliceerd. 

- CASSATIEBEROEP - Belastingzaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen 
- GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - Provinciebelastingen 

Artt. 228, § 2, 8°, en 270, 3° 

F.12.0112.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

De inkomsten die, zonder bemiddeling van Belgische inrichtingen, voortkomen uit een in België door een niet-inwonende 
podiumkunstenaar of sportbeoefenaar uitgeoefende activiteit zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, zelfs indien de 
inkomsten niet worden toegekend aan de betrokkene, maar aan een buitenlandse tussenpersoon; indien er een 
dubbelbelastingverdrag bestaat met de Staat waar de vennootschap is gevestigd, kan, gelet op de voorrang van 
dubbelbelastingverdragen op de Belgische interne wetgeving, louter op grond van artikel 228, §2, 8°, WIB92 niet worden 
aangenomen dat België heffingsbevoegd is indien een Belgische organisator vergoedingen betaalt aan de buitenlandse 
vennootschap voor prestaties van podiumkunstenaars of sportbeoefenaars (1). (1) Zie andersluidende concl. OM. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing 

Artt. 261, 1°, en 262, 1°, a 

F.12.0117.N 9 januari 2015 AC nr. ... 

Indien een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtige roerende inkomsten verkrijgt van Belgische 
oorsprong waarop overeenkomstig de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen roerende voorheffing verschuldigd is, 
zonder dat die voorheffing werd ingehouden of doorgestort aan de fiscus, wordt de verplichting tot betaling van de roerende 
voorheffing verlegd naar de genieter van de inkomsten, die in afwijking van artikel 261 WIB92, de enige schuldenaar wordt van 
de roerende voorheffing (1). (1) Zie concl. OM. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing 

Artt. 49, eerste lid, en 53, 1° 

F.14.0005.F 29 januari 2015 AC nr. ... 

De beslissing dat het ereloon dat betrekking heeft op het strafrechtelijk verweer van een notaris die vervolgd wordt voor 
misdrijven gepleegd in het raam van een met een kunstgalerie verband houdende handel van valse schilderijen en dat tot een 
arrest heeft geleid, geen fiscaal aftrekbare beroepskosten zijn, daar die feiten geen verband houden met de beroepsactiviteit 
van de notaris en daar de strafvervolging, hoewel de erkenning van zijn schuld naderhand geleid heeft tot de stopzetting van zijn 
beroepsactiviteit, die geleid heeft tot het voornoemde arrest echter niet zijn afzetting uit het ambt van notaris als voorwerp had, 
is naar recht verantwoord. 

- INKOMSTENBELASTINGEN - Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfslasten 
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Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde 

Art. 89 

F.14.0007.F 29 januari 2015 AC nr. ... 

Hoewel het in artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde verzet van de 
belastingschuldige de rechter geen enkel ander geschil voorlegt dan het geschil betreffende de geldigheid en de gegrondheid 
van het door de met de invordering van de belasting belaste ambtenaar uitgevaardigde dwangbevel, sluit geen enkele 
wettelijke bepaling uit dat de mate waarin de zaak aanhangig is gemaakt bij de rechter bij wie dat beroep is ingesteld, wordt 
uitgebreid of gewijzigd door tussenvorderingen. 

- RECHTBANKEN - Belastingzaken 
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Wetboek van de Belgische nationaliteit 

Art. 16, § 2, 1° 

C.13.0157.N 23 januari 2015 AC nr. ... 

Uit het algemeen rechtsbeginsel " fraus omnia corrumpit " volgt dat het huwelijk met een Belg een noodzakelijke voorwaarde 
uitmaakt voor de in artikel 16, §2, 1°, WBN bedoelde verklaring van nationaliteitskeuze en dat, wanneer vaststaat dat er ex tunc 
geen huwelijk is in de zin van artikel 146bis Burgerlijk Wetboek, er ook nooit aan de voorwaarde van artikel 16, §2, 1°, WBN 
werd voldaan (1). (1) Zie concl. OM. 

- NATIONALITEIT - 
- HUWELIJK - 
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Wetboek van Strafvordering 

Art. 195 

P.14.1103.F 7 januari 2015 AC nr. ... 

Artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer verbiedt niet dat de 
staat van dronkenschap wordt vastgesteld nadat de betrokken persoon een voertuig heeft bestuurd; in dat geval is het 
noodzakelijk doch voldoende dat de rechter, op grond van de hem regelmatig voorgelegde gegevens, vaststelt dat de 
beklaagde op een openbare plaats een voertuig heeft bestuurd terwijl hij in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat 
verkeerde (1). (1) Zie Cass. 20 september 2011, AR P.11.0182.N, AC 2011, nr. 481. 

- WEGVERKEER - Wetsbepalingen - Art. 35 

Art. 211bis 

P.14.1706.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Om voor het eerst in hoger beroep vast te stellen dat het collectieve misdrijf dat de beklaagde wordt ten laste gelegd, in staat 
van wettelijke herhaling gepleegd werd, dient het arrest niet te vermelden dat het met eenparigheid van stemmen werd 
gewezen, aangezien de appelrechters voor het overige de gehele door de eerste rechter opgelegde straf hebben bevestigd (1). 
(1) Zie Cass. 12 mei 1998, AR P.98.0485.N, AC 1998, nr. 246. 

- HOGER BEROEP - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep 

In zoverre het van toepassing is op het vonnisgerecht, heeft artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering betrekking op 
het geval waarin dat gerecht, uitspraak doende in hoger beroep, de toestand van de beklaagde verergert hetzij door de in eerste 
aanleg gewezen beslissing van vrijspraak te hervormen hetzij door de straf te verzwaren; in dat laatste geval houdt die bepaling 
in dat de straf zelf verzwaard wordt zonder inachtneming van de tenuitvoerlegging van de straf en de andere gevolgen ervan, 
aangezien de rechter voor geen van beide bevoegd is en zich beperkt tot de vaststelling van de straf. 

- HOGER BEROEP - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep 

Art. 235 

P.14.1011.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

In alle zaken kan de kamer van inbeschuldigingstelling, zolang zij niet beslist heeft of de inbeschuldigingstelling dient te worden 
uitgesproken, ongeacht of de eerste rechters al dan niet een onderzoek hebben ingesteld, op discretionaire wijze gebruik maken 
van haar bevoegdheid om ambtshalve vervolgingen te gelasten, zich de stukken te doen overleggen, de zaak te onderzoeken 
of te doen onderzoeken, en daarna te beschikken zoals het behoort; aangezien de partijen haar niet kunnen verplichten tot de 
uitoefening van die bevoegdheid, hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling niet te beslissen over een door een partij 
gevorderde toepassing van artikel 235 Wetboek van Strafvordering en hoeft evenmin de redenen van haar weigering te 
vermelden (1). (1) Zie Cass. 22 december 2009, AR P.09.1121.N, AC 2009, nr. 782. 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 

Art. 235bis 

P.14.1011.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

De omstandigheid dat een andere persoon dan diegene die het voorwerp uitmaakt van de burgerlijke partijstelling niet vervolgd 
wordt, terwijl het gerechtelijk onderzoek aanwijzingen van misdrijf tegen deze persoon aan het licht zou hebben gebracht, vormt 
geen onregelmatigheid van de procedure in de zin van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering. 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 
- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de procedure 
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Art. 235ter, § 4 

P.14.1856.N 10 februari 2015 AC nr. ... 

In het zich in het open dossier bevindend proces-verbaal bedoeld in artikel 47novies, §2, 3e lid, Wetboek van Strafvordering 
dient niet te worden verwezen naar de machtiging waarbij een infiltrant bij een welbepaalde operatie kortstondig beroep kan 
doen op de deskundigheid van een persoon die niet tot de politiediensten behoort, zodat het ontbreken van die informatie in het 
open dossier tot gevolg heeft dat de kamer van inbeschuldigingstelling die belast is met de controle van de toepassing van de 
infiltratie, het verweer van een partij die het bestaan van deze machtiging betwist, enkel kan beantwoorden met de vaststelling 
dat die machtiging zich al of niet in vertrouwelijk dossier bevindt; noch door die vaststelling, noch door het oordeel dat artikel 
47octies, §1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in de zaak van toepassing is, schendt de kamer van 
inbeschuldigingstelling artikel 235ter, §4, Wetboek van Strafvordering niet. 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 
- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Bijzondere opsporingslethoden 

Art. 334 

P.14.1637.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

De gezworenen, samen met het hof van assisen en nadat zij hun verklaring hebben afgegeven en ondertekend, formuleren de 
voornaamste redenen van het verdict; het recht op een eerlijk proces houdt in dat die redenen niet op abstracte wijze 
geformuleerd worden; daaruit volgt dat de vereiste motivering de redenen bevat die de jury van de schuld of onschuld van de 
beschuldigde hebben overtuigd, met vermelding van de redenen, eigen aan de zaak, waarom op elke aan de gezworenen 
voorgelegde vraag ja of neen is geantwoord (1). (1) Zie Cass. 29 september 2010, AR P.10.0705.F, AC 2010, nr. 562. 

- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 
- HOF VAN ASSISEN - Eindarrest 

Art. 35 

P.14.1739.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Een mobiele telefoon is een toestel dat via een programma zorgt voor een geautomatiseerde gegevensverwerking en dat met 
name toelaat elektronische telecommunicatie te verzenden en te ontvangen; het uitlezen van het geheugen van een mobiele 
telefoon, waaronder de berichten die erin opgeslagen zijn in de vorm van tekstberichten, is een maatregel die voortvloeit uit de 
inbeslagneming, die kan worden uitgevoerd in het kader van een opsporingsonderzoek zonder andere vormvereisten dan die 
welke bepaald zijn voor die onderzoekshandeling (1). (1) Zie concl. OM. 

- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen 
- BEWIJS - Strafzaken - Allerlei 

Art. 39bis, § 2 

P.14.1739.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Wanneer de inbeslagneming van de drager van het informaticasysteem niet gerechtvaardigd is, kan de procureur des Konings 
de gegevens die van belang zijn voor het opsporingsonderzoek, laten kopiëren op dragers die toebehoren aan de overheid; de 
toegang daartoe houdt in dat de politieagenten die belast zijn met het onderzoek, de gegevens die zijn opgeslagen in het 
geheugen van de drager mogen onderzoeken (1). (1) Zie concl. OM. 

- BEWIJS - Strafzaken - Allerlei 
- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen 

Art. 416, tweede lid 

P.14.0184.N 10 maart 2015 AC nr. ... 

Ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep dat gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet over het subrogatierecht van 
het gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en over de invloed van de tussenkomst van de ongevallenverzekeraar op de 
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tussenkomst van de aansprakelijkheidsverzekeraar, zelfs wanneer die beslissing geen eindbeslissing is (impliciet) (1). (1) Het Hof 
oordeelde eerder dat het cassatieberoep dat gericht is tegen de beslissing omtrent de vraag of de in gedwongen tussenkomst 
gedaagde verzekeraar, krachtens de met zijn verzekerde gesloten verzekeringsovereenkomst, gehouden is een bepaald risico 
te dekken, wanneer die beslissing geen eindbeslissing is, voorbarig en derhalve niet ontvankelijk was aangezien dergelijke 
vraag beschouwd werd als betrekking hebbende op de inhoud van die overeenkomst, maar als vreemd aan het door artikel 
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde beginsel van aansprakelijkheid (Cass. 27 januari 2004, AR P.03.0839.N, 
AC 2004, nr. 46). Later oordeelde het Hof dat krachtens het tweede lid van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, onmiddellijk 
cassatieberoep tegen de beslissing omtrent zowel het beginsel van aansprakelijkheid als omtrent het beginsel van de 
verplichting voor de aansprakelijkheidsverzekeraar om de slachtoffers van een ongeval te vergoeden, ontvankelijk is (Cass., 14 
december 2005, AR P.04.1578.F, AC 2005, nr. 672 met concl. adv.-gen. Genicot): dit houdt in dat de beslissing over de 
tussenkomst van de verzekeraar beschouwd wordt als in het verlengde liggende van de uitspraak over het beginsel van 
aansprakelijkheid. Het hier geannoteerde arrest had betrekking op een beslissing die enkel uitspraak deed over het 
subrogatierecht van het gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (gelet op het niet-verzekerd zijn van de beklaagde en de 
toepassing van art. 19bis-11, § 1, 8° WAM-wet), over de invloed van de tussenkomst van de ongevallenverzekeraar op de 
tussenkomst van de aansprakelijkheidsverzekeraar en op de omvang van de schade. Door de middelen te beantwoorden neemt 
het Hof aan dat het onmiddellijk cassatieberoep ontvankelijk is, ook al doet de bestreden beslissing geen uitspraak over het 
beginsel van aansprakelijkheid in de strikte zin, met name over de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide. Het 
Hof bevestigt aldus het standpunt dat het eerder in zijn hiervoor aangehaald arrest van 14 december 2005 aannam. 

- CASSATIEBEROEP - Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Geen eindbeslissing, wel 
onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep 

P.14.1957.F 7 januari 2015 AC nr. ... 

Een inverdenkinggestelde kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde dat hij 
tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen; aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid 
niet hoeft te onderzoeken van een rechtspleging die niet regelmatig bij haar aanhangig is gemaakt, kan het ontbreken van dat 
toezicht niet tot cassatie kan leiden (1). (1) Zie Cass. 4 november 2003, AR P.03.0945.N, AC 2003, nr. 552. 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 
- CASSATIEBEROEP - Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing) 

Art. 445, tweede lid 

P.14.1578.N 6 januari 2015 AC nr. ... 

Wanneer de vernietigde beslissing uitgaat van een correctionele rechtbank, rechtsprekend in hoger beroep, verwijst het Hof van 
Cassatie de zaak naar een correctionele rechtbank, rechtszitting houdende in hoger beroep (1). (1) Het belang van dit arrest 
resideert niet zozeer in de beslissing tot herziening, die gebaseerd is op de omstandigheid dat een getuige definitief werd 
veroordeeld wegens valse getuigenis, dan wel in beslissing nopens de bevoegde rechter na verwijzing door het Hof van Cassatie. 
Artikel 445, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt inderdaad dat het Hof van Cassatie in dit geval de veroordeling 
vernietigt en de zaak verwijst “naar een hof van beroep of een hof van assisen, zoals in het eerste lid van dit artikel bepaald is”. 
De tekst van artikel 445 Sv. lijkt duidelijk en de verwijzing naar een hof van assisen of een hof van beroep, ook wanneer de 
vernietigde beslissing een vonnis is van de correctionele rechtbank, was constante rechtspraak van het Hof van Cassatie (R. 
DECLERCQ, ‘Herziening’, Comm.Straf., nrs. 76 en 103 en de aldaar vermelde rechtspraak). In de rechtsleer wordt de verwijzing 
naar een hof van beroep als de regel vooropgesteld door Ph. TRAEST (‘De herziening in strafzaken aan herziening toe?’, in 
Amicus Curiae Liber Amicorum Marc De Swaef, p. 393, voetnoot 45) ook wanneer de vernietigde beslissing werd genomen door 
een correctionele rechtbank en door M. MAHIEU en J. VAN MEERBEECK (‘Procédure de révision en matière pénale’, in Droit 
pénal et procédure pénale, pp. 66-67, nr. 94), alsmede door A. SAINT-REMY (‘La révision des condamnations pénales‘, Les 
Novelles, Procédure pénale, II, 1, Brussel, 1948, p. 565, nr. 209). Anderzijds maken H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M-A. 
BEERNAERT gewag van een verwijzing naar ‘la juridiction de fond compétente’ (Droit de la procédure pénale, La Charte, 2010, 6e 
editie, p. 1295). Ondanks de duidelijke tekst van artikel 445 Sv. is het ook constante rechtspraak van het Hof van Cassatie dat 
indien de vernietigde beslissing uitgaat van een militaire rechtsmacht, de verwijzing diende te geschieden naar het militair 
gerechtshof en niet naar het hof van beroep of het hof van assisen (Cass. 5 mei 1952, AC 1952, 486 en de aldaar geciteerde 
rechtspraak; Pas. 1952, I, 558; zie ook R. DECLERCQ, o.c., nr. 105 en de in voetnoot 5 aangehaalde rechtspraak), dit zowel 
wanneer de vernietigde beslissing uitging van een krijgsraad als van het militair gerechtshof. Eén van de overwegingen uit het 
arrest van 5 mei 1952 lijkt ons van belang voor de discussie en luidt als volgt: ‘Overwegende dat, door als rechtsmacht op 
verwijzing het hof van beroep aan te duiden en door zodoende gedeeltelijk af te wijken van de regel van verwijzing naar een 



Casslex 2015 Versie van 02/06/2015 

 

59/62 

rechtsmacht van dezelfde aard als degene die de vernietigde beslissing heeft gewezen (Wetboek van strafvordering, artikel 
427), de wetgever van 1894 de wil heeft uitgedrukt de zaak te verwijzen naar de hoogste rechtsmacht van wijzen die er kennis 
kan van nemen, en die, dienvolgens, in laatste aanleg zou beslissen’ (in het Frans luidt de tekst als volgt: la juridiction de 
jugement la plus élevée qui eût pu être appelée à en connaître et qui, partant, statuerait en dernier ressort). Men mag 
inderdaad niet uit het oog verliezen dat de huidige regeling inzake herziening in strafzaken het resultaat is van de wet van 18 juni 
1894 (BS 24 juni 1894) en sindsdien onveranderd is gebleven, terwijl de bevoegdheid ratione materiae van de hoven en 
rechtbanken wel een grondige evolutie heeft doorgemaakt, met name inzake het toevertrouwen van het verkeerscontentieux 
aan de politierechtbanken. Op basis van de hierboven aangehaalde overweging uit het arrest van 5 mei 1952 staat 
onbetwistbaar vast dat, inzake de berechting van verkeersinbreuken, de correctionele rechtbank, zetelend in hoger beroep, de 
‘hoogste rechtsmacht van wijzen is die er kennis van kan nemen en in laatste aanleg zou beslissen’, zodat de beslissing van het 
Hof van Cassatie een teleologische interpretatie geeft aan het artikel 445 Sv. die overeenstemt met de wil van de wetgever. 

- HERZIENING - Allerlei 

Art. 88ter 

P.14.1739.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

De kennisname en inbeslagneming van een bericht na ontvangst op een mobiele telefoon vallen niet onder het 
toepassingsgebied van artikel 88ter, §1 van het Wetboek van Strafvordering, dat betrekking heeft op het geval waarin een door 
de onderzoeksrechter bevolen zoeking uitgebreid wordt naar een informaticasysteem of een deel daarvan dat zich op een 
andere plaats bevindt dan daar waar de zoeking plaatsvindt (1). (1) Zie concl. OM. 

- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen 

Artt. 128 en 229 

P.14.1463.F 28 januari 2015 AC nr. ... 

Het bestaan van aanwijzingen van schuld die de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verantwoorden, 
wordt door het onderzoeksgerecht in feite beoordeeld. 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 

Onder aanwijzingen van schuld die de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verantwoorden, worden 
de gegevens verstaan die, nadat ze op het einde van het gerechtelijk onderzoek zijn vergaard en getoetst, voldoende ernstig 
blijken zodat een veroordeling waarschijnlijk lijkt (1). (1) Zie Cass. 27 juni 2007, AR P.05.1685.F, AC 2007, nr. 360. 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 

Artt. 187, 188, 202, 203 en 410 

P.14.1426.F 14 januari 2015 AC nr. ... 

Wanneer het openbaar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld tegen een verstekvonnis, kan de appelrechter, op de 
hogere beroepen van de beklaagde en van het openbaar ministerie tegen het vonnis op verzet, de straf die door het 
verstekvonnis is uitgesproken niet verzwaren (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ………… (gedeeltelijk andersluidende 
conclusie) . 

- HOGER BEROEP - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter 
- VERZET - 

Artt. 195, 226 en 227 

P.14.1706.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Noch artikel 149 van de Grondwet, noch artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering, noch artikel 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vereisen dat de rechter, wanneer bij hem geen 
betwisting over de samenhangende aard van de misdrijven aanhangig is gemaakt, de concrete elementen vermeldt die de 
samenvoeging van aparte zaken omwille van hun samenhang rechtvaardigt. 

- REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) 
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- GRONDWET - GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 
- RECHTEN VAN DE MENS - Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 
- SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN [ZIE: 419/07 STRAF] - 
- SAMENHANG - 

Artt. 199 en 202 

P.14.1706.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Volgend uit de devolutieve werking van het rechtsmiddel, verbiedt de relatieve werking van het hoger beroep de appelrechters 
om de toestand van de beklaagde te verergeren wanneer zij kennis nemen van het enkele hoger beroep van de beklaagde 
maar niet wanneer zij ook het hoger beroep van het openbaar ministerie ontvankelijk hebben verklaard (1). (1) Zie Cass. 3 maart 
2009, AR P.08.1842.N, Pas. 2009, nr. 168. 

- HOGER BEROEP - Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter 
- RECHTBANKEN - Strafzaken - Strafvordering 

Artt. 226 en 227 

P.14.1706.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over de samenhang en de wenselijkheid om zaken samen te voegen met het 
oog op een goede rechtsbedeling, onder voorbehoud van het recht van verdediging (1). (1) Zie Cass. 9 juni 1999, AR 
P.99.0231.F, AC 1999, nr. 340. 

- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
- SAMENHANG - 
- SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN [ZIE: 419/07 STRAF] - 

Artt. 409 en 412 

P.14.1637.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

De burgerlijke partij kan alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen die op haar burgerlijke belangen betrekking 
hebben en, in geen geval, de vernietiging vorderen van een beslissing van vrijspraak door het hof van assisen (1). (1) Zie Cass. 
17 maart 2010, AR P.09.1741.F, AC 2010, nr. 191, met concl. OM in Pas. 

- HOF VAN ASSISEN - Eindarrest 
- CASSATIEBEROEP - Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Strafvordering - Burgerlijke 
partij 

Artt. 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies, § 2, derde lid 

P.14.1856.N 10 februari 2015 AC nr. ... 

In het zich in het open dossier bevindend proces-verbaal bedoeld in artikel 47novies, §2, 3e lid, Wetboek van Strafvordering 
dient niet te worden verwezen naar de machtiging waarbij een infiltrant bij een welbepaalde operatie kortstondig beroep kan 
doen op de deskundigheid van een persoon die niet tot de politiediensten behoort, zodat het ontbreken van die informatie in het 
open dossier tot gevolg heeft dat de kamer van inbeschuldigingstelling die belast is met de controle van de toepassing van de 
infiltratie, het verweer van een partij die het bestaan van deze machtiging betwist, enkel kan beantwoorden met de vaststelling 
dat die machtiging zich al of niet in vertrouwelijk dossier bevindt; noch door die vaststelling, noch door het oordeel dat artikel 
47octies, §1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering in de zaak van toepassing is, schendt de kamer van 
inbeschuldigingstelling artikel 235ter, §4, Wetboek van Strafvordering niet. 

- ONDERZOEKSGERECHTEN - 
- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Bijzondere opsporingslethoden 

Artt. 47sexies en 47septies 

P.15.0056.F 21 januari 2015 AC nr. ... 
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Geen enkele wettelijke bepaling vereist, dat de schriftelijke bevestiging van de machtiging tot observatie of het in artikel 
47septies, § 2, derde lid, van het Wetboek van Strafwetboek bedoelde proces-verbaal moeten gepaard gaan met elke 
machtiging en belet evenmin dat één beslissing verschillende machtigingen bevestigt. 

- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Bijzondere opsporingslethoden 

Artt. 61quinquies en 127, §§ 2 en 3 

P.14.1011.F 11 februari 2015 AC nr. ... 

Gedurende vijftien dagen voorafgaande aan de rechtszitting die voor de regeling van de rechtspleging is vastgesteld, hebben de 
partijen het recht te verzoeken dat bijkomende onderzoekshandelingen zouden worden verricht; dat recht kan slechts éénmaal 
binnen de voornoemde termijn uitgeoefend worden (1). (1) Zie Cass. 26 september 2007, AR P.07.0487.F, AC 2007, nr. 436. 

- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen 
- ONDERZOEKSGERECHTEN - 

Artt. 63 en 66 

P.14.1148.F 4 februari 2015 AC nr. ... 

Ter bepaling van de mate waarin de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt, dient de burgerlijke partij aan de 
onderzoeksrechter op nauwkeurige wijze, in een proces-verbaal met authentieke waarde, de strafbare feiten te vermelden 
waarvoor zij zich burgerlijke partij wil stellen (1). (1) Zie M.-A. Beernaert, H. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la procédure 
pénale, dl. 1, Brugge, Die Keure, 2014, p. 613. 

- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Algemeen 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
- ONDERZOEKSRECHTER - 

Uit de samenlezing van de artikelen 63 en 66 van het Wetboek van Strafvordering volgt dat wanneer een strafvordering op gang 
wordt gebracht door een klacht met burgerlijke partijstelling waarvan de inhoud niet overeenstemt met de vermeldingen van 
het proces-verbaal dat door de onderzoeksrechter is opgesteld, dat proces-verbaal de draagwijdte van de burgerlijke 
partijstelling bepaalt (1). (1) Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599. 

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
- ONDERZOEKSRECHTER - 
- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Algemeen 

Wanneer de burgerlijke partij na haar burgerlijke partijstelling stukken neerlegt bij de politie opdat de onderzoeksrechter de mate 
waarin hij kennisneemt van de zaak zou uitbreiden tot andere feiten, zijn die feiten, ook al zijn ze samenhangend, behoudens 
nieuwe burgerlijke partijstelling of aanvullende vordering van het openbaar ministerie, niet rechtsgeldig bij die rechter aanhangig 
gemaakt (1). (1) Cass. 18 juni 1973, AC 1973, p. 1020; R. Verstraeten, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek, 
Antwerpen, Maklu, 1990, nr. 154. 

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
- ONDERZOEKSRECHTER - 
- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - Gerechtelijk onderzoek - Algemeen 
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Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 

besluit van 16 maart 1968 

Art. 35 

P.14.1103.F 7 januari 2015 AC nr. ... 

Artikel 35 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer verbiedt niet dat de 
staat van dronkenschap wordt vastgesteld nadat de betrokken persoon een voertuig heeft bestuurd; in dat geval is het 
noodzakelijk doch voldoende dat de rechter, op grond van de hem regelmatig voorgelegde gegevens, vaststelt dat de 
beklaagde op een openbare plaats een voertuig heeft bestuurd terwijl hij in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat 
verkeerde (1). (1) Zie Cass. 20 september 2011, AR P.11.0182.N, AC 2011, nr. 481. 

- WEGVERKEER - Wetsbepalingen - Art. 35 

Het feit dat de bestuurder zijn voertuig tot stilstand heeft kunnen brengen en het heeft kunnen parkeren, sluit diens 
dronkenschap niet uit, wanneer de feitenrechter vaststelt dat die bestuurder zijn voertuig niet meer bestendig onder controle 
had. 

- WEGVERKEER - Wetsbepalingen - Art. 35 

De strafrechter kan, zonder zichzelf tegen te spreken, erop wijzen dat het alcoholgehalte op het ogenblik van de feiten niet 
noodzakelijk de wettelijke grens had overschreden en tegelijk vaststellen dat de beklaagde op dat ogenblik zijn daden niet meer 
bestendig onder controle had. 

- WEGVERKEER - Wetsbepalingen - Art. 35 


	Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
	Art. 63, § 2, eerste tot derde lid
	Artt. 58, § 1, 3 , 60, eerste lid

	Besluit van de Waalse Gewestexecutieve 22 februari 1990 tot instelling van een premie tot rehabilitatie van verbeterbare ongezonde woningen gelegen in het Waalse Gewest
	Art. 3, 6 , a)

	Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989
	Art. 26, § 1
	Art. 26, § 2

	Burgerlijk Wetboek
	Art. 1315
	Art. 146bis
	Art. 2244, § 1
	Art. 2272
	Art. 2277
	Artt. 1108, 1109 en 1110
	Artt. 1109 en 1110, eerste lid
	Artt. 1109, 1110 en 1117
	Artt. 1315, 1382 en 1383
	Artt. 1317, 1319, 1320 en 1322
	Artt. 1349, 1353, 1382 en 1383
	Artt. 1382 en 1383
	Artt. 6 en 1108
	Artt. 6, 1156, 1234 en 1304
	Artt. 695, 706 en 707

	Decr. d'Allarde van 2-17 maart 1791
	Art. 7

	Decr. Vl. 10 dec. 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling
	thans opgeheven door het

	Decr.Vl. 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest
	Art. 2, 1 , a)

	EEG-Verordening nr. 2913/92 van de Raad van 12 okt. 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek
	Artt. 204 en 221.3

	Gerechtelijk Wetboek
	Art. 1068, eerste lid
	Art. 1080
	Art. 1107
	Art. 1110
	Art. 1385bis, eerste lid
	Art. 138bis, § 1
	Art. 1675/9
	Art. 31
	Art. 666
	Art. 748bis
	Art. 774, tweede lid
	Art. 782bis
	Art. 836, tweede lid
	Art. 838
	Art. 838, tweede lid
	Art. 842
	Art. 870
	Artt. 1033 en 1122, eerste lid
	Artt. 1675/7, § 1, derde lid, en 1675/15, § 3
	Artt. 168, 790 en 791
	Artt. 23 t.e.m. 28
	Artt. 31 en 1084
	Artt. 648, 650 en 658
	Artt. 793 - 801bis
	Artt. 812 en 981
	Artt. 897 en 898

	Grondwet 1994
	Art. 149
	Art. 151, § 1
	Art. 159

	Internationaal Verdrag 12 okt. 1929 tot het brengen van eenheid in enige bepalinge inzake het internationaal luchtvervoer, getekend te Warschau
	Artt. 12, 13, 14 en 18

	KB 22 feb. 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen
	Art. 6, § 1

	KB 24 jan. 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk
	Art. 8

	KB 27 nov. 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht
	Artt. 53, tweede lid, en 48, eerste en tweede lid

	KB 8 jan. 2006 tot regeling van het staat van de bijzondere verldwachters
	Art. 14

	MB 18 december 2002 genomen in uitvoering van artikel 6, §1 van het KB van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot
	wijziging van diverse wetteli
	Art. 1

	Militair Strafwetboek
	Art. 6

	Strafwetboek
	Art. 196
	Art. 259bis, § 2
	Art. 383bis, § 2
	Art. 411
	Art. 43bis
	Art. 458
	Art. 54 tot 57
	Art. 71
	Artt. 193, 196 en 197

	Veldwetboek
	Art. 61

	Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
	Art. 3
	Art. 6.1
	Art. 6.3, a

	Verordening (EG) nr. 1502/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de
	sector granen
	Art. 2.5

	Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
	Art. 19, eerste en tweede lid

	Wet 16 jan. 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen
	Art. 14

	Wet 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
	Art. 45
	Art. 45/1, § 12

	Wet 24 dec. 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
	Art. 11

	Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
	Art. 78

	Wet 28 dec. 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
	Artt. 10, 12 en 14

	Wet 31 jan. 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
	Art. 2, d) en h)

	Wet 4 okt. 1867
	Art. 3, eerste lid

	Wet 8 aug. 1997
	Artt. 16, 40 en 99

	Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek inzake huishuur
	Artt. 3, § 4, eerste lid, en § 5, tweede en vierde lid

	Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 sept. 2006
	Art. 62, § 1
	Artt. 45, §§ 1 en 2, en 62, § 1

	Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
	Art. 26, § 3
	Art. 27, § 1
	Art. 35, § 4, vijfde lid
	Artt. 16, § 1, tweede lid en 26
	Artt. 16, § 1, tweede lid, 26 en 35
	Artt. 16, 21 en 22
	Artt. 22 en 30

	Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie
	Art. 8, §§ 1 en 2

	Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds
	Art. 25
	Art. 25, vijfde lid

	Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen
	Art. 629, § 1

	Wetboek Inkomstenbelastingen 1964
	Art. 132
	Art. 244, eerste lid

	Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
	Art. 219
	Art. 337, eerste lid
	Art. 356, eerste lid
	Art. 37, eerste lid
	Art. 378
	Artt. 228, § 2, 8 , en 270, 3
	Artt. 261, 1 , en 262, 1 , a
	Artt. 49, eerste lid, en 53, 1

	Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
	Art. 89

	Wetboek van de Belgische nationaliteit
	Art. 16, § 2, 1

	Wetboek van Strafvordering
	Art. 195
	Art. 211bis
	Art. 235
	Art. 235bis
	Art. 235ter, § 4
	Art. 334
	Art. 35
	Art. 39bis, § 2
	Art. 416, tweede lid
	Art. 445, tweede lid
	Art. 88ter
	Artt. 128 en 229
	Artt. 187, 188, 202, 203 en 410
	Artt. 195, 226 en 227
	Artt. 199 en 202
	Artt. 226 en 227
	Artt. 409 en 412
	Artt. 47octies, § 1, tweede lid, en 47novies, § 2, derde lid
	Artt. 47sexies en 47septies
	Artt. 61quinquies en 127, §§ 2 en 3
	Artt. 63 en 66

	Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968
	Art. 35


