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LiberCas 2/2016

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

DAAD

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Daad - Fout - Vennootschap - Niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing - Individuele schade 
fiscus

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

De fout van een bestuurder of zaakvoeder met betrekking tot het niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing door de vennootschap kan individuele schade opleveren voor de fiscus die erin 
bestaat dat de bedrijfsvoorheffing niet kan worden geïnd bij de vennootschap (1). (1) Zie concl. OM.

Daad - Fout - Vennootschap - Niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing - Individuele schade 
fiscus

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

SCHADE

De fout van een bestuurder of zaakvoeder met betrekking tot het niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing door de vennootschap kan individuele schade opleveren voor de fiscus die erin 
bestaat dat de bedrijfsvoorheffing niet kan worden geïnd bij de vennootschap (1). (1) Zie concl. OM.

Schade - Begrip - Vormen - Vennootschap - Niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing - 
Individuele schade fiscus

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Schade - Begrip - Vormen - Vennootschap - Niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing - 
Individuele schade fiscus

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Schade - Algemeen - Ontdoken belasting - Administratie der directe belastingen - Recht op 
herstel - Burgerlijke rechtsvordering - Beperking

17 december 2015 C.2013.0194.N AC nr. ...17 december 2015

Schade - Algemeen - Ontdoken belasting - Administratie der directe belastingen - Recht op 
herstel - Burgerlijke rechtsvordering - Beperking
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De Staat, administratie der directe belastingen, heeft zoals iedere benadeelde het recht om een 
burgerlijke rechtsvordering in te stellen voor schade waarvoor de belastingwetgeving niet in een 
eigen mogelijkheid tot herstel voorziet; de voor de administratie krachtens artikel 458, eerste lid, 
WIB92 bestaande mogelijkheid tot herstel, nl. de hoofdelijkheid voortvloeiend uit een veroordeling, 
staat eraan in de weg dat de administratie lastens de dader of medeplichtige aan een van de 
misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 453 WIB92 een burgerlijke rechtsvordering zou instellen 
strekkende tot vergoeding van de schade bestaande uit het equivalent van de ontdoken belasting 
(1). (1) Zie concl. OM.

17 december 2015 C.2013.0194.N AC nr. ...17 december 2015

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

ADVOCAAT

Artikel 429 Wetboek van Strafvordering vereist dat de memorie door een advocaat is ondertekend: 
met de handtekening geeft de auteur aan zich de inhoud van de memorie eigen te maken en de 
ondertekening is een substantiële vormvereiste om de authenticiteit en de geldigheid van de 
memorie te waarborgen; aan de vereiste van ondertekening moet zijn voldaan bij het indienen van 
de memorie ter griffie of uiterlijk bij het verstrijken van de door artikel 429 Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn om de memorie ter griffie van het Hof in te dienen (1). (1) Zie 
concl. OM.

 - Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Vormvereisten - Handtekening

1 december 2015 P.2015.0982.N AC nr. ...1 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

 - Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Vormvereisten - Handtekening - Tijdstip

1 december 2015 P.2015.0982.N AC nr. ...1 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

 - Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Vormvereisten - Handtekening

1 december 2015 P.2015.0982.N AC nr. ...1 december 2015

Artikel 429 Wetboek van Strafvordering vereist dat de memorie door een advocaat is ondertekend: 
met de handtekening geeft de auteur aan zich de inhoud van de memorie eigen te maken en de 
ondertekening is een substantiële vormvereiste om de authenticiteit en de geldigheid van de 
memorie te waarborgen; aan de vereiste van ondertekening moet zijn voldaan bij het indienen van 
de memorie ter griffie of uiterlijk bij het verstrijken van de door artikel 429 Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn om de memorie ter griffie van het Hof in te dienen (1). (1) Zie 
concl. OM.

 - Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Vormvereisten - Handtekening - Tijdstip

1 december 2015 P.2015.0982.N AC nr. ...1 december 2015

ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE
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Door inzake belastingen af te wijken van de verplichting een beroep te doen op de diensten van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie, heeft de wetgever kunnen menen, zonder de vereisten van 
voornoemd artikel 6.1 te miskennen, dat die afwijking beperkt moest worden tot louter de 
belastinggeschillen die door een gedinginleidende akte gebracht worden voor de rechter die ervan 
moet kennisnemen.

 - Voorwaarden - Bestaanbaarheid met het E.V.R.M. - Cassatieberoep - Belastingzaken - 
Beginsel - Alleenrecht van vertegenwoordiging van de partijen - Afwijking inzake successierechten

27 november 2015 C.2015.0276.F AC nr. ...27 november 2015

- Artt. 142-1 en 142-4 Wetboek van Successierechten

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

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

Rekening houdend met de opdracht van de cassatierechter en de specificiteit van de voor hem 
gevoerde rechtspleging, staat artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat de toegang tot die rechter waarborgt, de 
toepassing niet in de weg van een nationale wet die het alleenrecht van de vertegenwoordiging van 
de partijen voor het Hof van Cassatie voorbehoudt aan gespecialiseerde advocaten (1). (1) Cass. 15 
december 2014, AR S.13.0069.F, AC 2014, nr. 792.

 - Cassatieberoep - Alleenrecht van vertegenwoordiging van de partijen - Bestaanbaarheid met 
het E.V.R.M.

27 november 2015 C.2015.0276.F AC nr. ...27 november 2015

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

ARBEIDSONGEVAL

AANSPRAKELIJKHEID

In tegenstelling tot de punten 3°, 5° en 6° van artikel 46, § 1, Arbeidsongevallenwet, is punt 7° van 
dat artikel alleen van toepassing op de werkgever; het arrest, dat de burgerlijke aansprakelijkheid 
grondt op artikel 46, § 1, 7°, zonder de hoedanigheid van werkgever van het slachtoffer te verlenen, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 

Aansprakelijkheid - Werknemer - Werkgever - Vordering inzake burgerlijke aansprakelijkheid - 
Welzijn van de werknemers - Aansprakelijkheid - Werkgever

7 oktober 2015 P.2015.0245.F AC nr. ...7 oktober 2015

RECHTSPLEGING

Rechtspleging - Algemeen - Strafgerecht - Prejudiciële vraag - Interpretatie van de wet - 
Arbeidsgerecht - Bevoegdheid
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Krachtens artikel 74, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, worden prejudiciële geschillen die zich 
stellen voor de strafrechter in verband met de interpretatie van die wet, door het arbeidsgerecht 
beslecht; om te kunnen worden aangenomen, moet de in artikel 74, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet bedoelde prejudiciële exceptie evenwel betrekking hebben op de 
interpretatie van die wet; de appelrechters, die hebben geoordeeld dat de verweerder op het 
ogenblik van het ongeval geen arbeidsovereenkomst had, verwerpen de door de eisers 
aangevoerde prejudiciële exceptie naar recht.

7 oktober 2015 P.2015.0185.F AC nr. ...7 oktober 2015

ARBEIDSOVEREENKOMST

EINDE

De rechter beoordeelt of de reden van ontslag niet kennelijk onredelijk is, maar hij mag het 
willekeurig karakter van het ontslag niet afleiden uit de omstandigheid dat de ongeschiktheid van 
de werknemer de werking van de onderneming, de instelling of de dienst niet ontwricht heeft (1). 
(1) Zie de concl. OM in Pas. 2015 nr. ...  

Einde - Willekeurig ontslag - Voorwaarden - Ongeschiktheid

14 december 2015 S.2014.0082.F AC nr. ...14 december 2015

- Art. 63, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Einde - Willekeurig ontslag - Voorwaarden - Ongeschiktheid

14 december 2015 S.2014.0082.F AC nr. ...14 december 2015

ARTS

Door ambtshalve de niet-ontvankelijkheid van de vorderingen tot wraking op te werpen omdat zij in 
werkelijkheid dienen te worden aangezien als een vordering tot onttrekking, zonder dat de eiser de 
mogelijkheid had hierover standpunt in te nemen, miskennen de appelrechters het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

 - Tucht - Vordering tot wraking - Ambtshalve opwerping niet-ontvankelijkheid vordering

10 december 2015 D.2014.0010.N AC nr. ...10 december 2015

- Art. 836, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

BANKWEZEN - KREDIETWEZEN - SPAARWEZEN

KREDIETINSTELLINGEN

Kredietinstellingen - Lening of krediet - Terugbetaling - Periodieke afbetalingen - Schuldsaldo - 
Kapitaalcomponent - Verjaring - Vijfjarige verjaring - Toepassingsgebied
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Artikel 2277 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op het gedeelte van de periodieke 
afbetalingen of van het na de opeisbaarstelling resterend schuldsaldo van een lening of krediet dat 
betrekking heeft op het initieel toegekende kapitaal (1). (1) Zie concl. OM.

3 december 2015 C.2013.0576.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 2277, vierde en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Kredietinstellingen - Periodieke afbetalingen - Schuldsaldo - Kapitaalcomponent - Verjaring - 
Vijfjarige verjaring - Toepassingsgebied - Lening of krediet - Terugbetaling

3 december 2015 C.2013.0576.N AC nr. ...3 december 2015

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

Uit de tekst van artikel 84ter Btw-wetboek, de opname van deze bepaling in hoofdstuk XIV 
“Vervolgingen en gedingen, rechten en voorrechten van de schatkist” en uit de afwezigheid van de 
notie “onderzoekstermijn” in het btw-recht, volgt dat de administratie de kennisgeving van de 
vermoedens van belastingontduiking slechts dient te verrichten voorafgaandelijk aan de vordering 
van de belasting in de aanvullende termijn van vier jaar; die kennisgeving dient niet te geschieden 
voorafgaandelijk aan het stellen van onderzoeksdaden door de administratie (1). (1) Zie Cass. 27 
maart 2015, AR F.12.0029.N, AC 2015, nr…., met concl. OM.

 - Verjaring - Verlengde termijn van 5 jaar - Vermoedens van belastingontduiking - Voorafgaande 
kennisgeving - Tijdstip van verzending

26 november 2015 F.2014.0113.N AC nr. ...26 november 2015

- Art. 84ter Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Wanneer een opstalhouder als toevallige belastingplichtige een nieuw gebouw opricht en nadien 
het opstalrecht overdraagt aan een derde, kan hij in de regel de belasting over de toegevoegde 
waarde die hij voor de oprichting van het gebouw betaald heeft, in aftrek brengen; indien de 
verkoopprijs niet overeenstemt met de oprichtingsprijs van de gebouwen omwille van het feit dat 
slechts het recht van opstal wordt verkocht, dan is de aftrek van de betaalde belasting over de 
toegevoegde waarde beperkt volgens de verhouding van de prijs van het opstalrecht tot de 
oprichtingsprijs van de gebouwen in volle eigendom (1). (1) Zie concl. OM.

 - Recht op aftrek - Toevallige belastingplichtige - Nieuw opgericht gebouw - Verkoop van het 
recht van opstal

26 november 2015 F.2014.0175.N AC nr. ...26 november 2015

- Art. 4 KB nr. 14 van 3 juni 1970

- Art. 45, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

 - Recht op aftrek - Toevallige belastingplichtige - Nieuw opgericht gebouw - Verkoop van het 
recht van opstal

26 november 2015 F.2014.0175.N AC nr. ...26 november 2015
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BEROEPSGEHEIM

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.

 - Advocaat - Gesprekken tussen advocaat en cliënt - Opname van die gesprekken zonder 
medeweten van de advocaat - Gebruik in rechte

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Het door artikel 458 Strafwetboek strafrechtelijk gesanctioneerde beroepsgeheim verbiedt een 
cliënt niet een gesprek dat plaatsvindt in het kantoor van zijn raadsman tussen hemzelf, zijn 
raadsman en een derde op te nemen en die opname te gebruiken indien dit noodzakelijk blijkt te 
zijn voor zijn verdediging in een strafrechtelijke procedure tegen onder meer die raadsman (1). (1) 
Zie concl. OM

 - Advocaat - Gesprekken tussen advocaat en cliënt - Opname van die gesprekken zonder 
medeweten van de advocaat - Gebruik in rechte

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

INTERNERING

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de internering van de inverdenkinggestelde beveelt, 
doet zij uitspraak als een vonnisgerecht; haar arrest wordt in openbare rechtszitting uitgesproken, 
hetgeen, met toepassing van artikel 782bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, de aanwezigheid 
inhoudt van het openbaar ministerie.

Internering - Vonnis - Uitspraak - Aanwezigheid van het openbaar ministerie - Verplichting

7 oktober 2015 P.2015.1234.F AC nr. ...7 oktober 2015

BESLAG

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslagrechter - Bevoegdheid

3 december 2015 C.2015.0054.N AC nr. ...3 december 2015

De beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 Gerechtelijk Wetboek, 
kennisneemt van een vordering betreffende de middelen tot tenuitvoerlegging, beoordeelt de 
wettigheid en de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging; hij kan geen uitspraak doen over andere 
geschillen betreffende de tenuitvoerlegging en kan behoudens de uitdrukkelijk in de wet bepaalde 
gevallen, geen uitspraak doen over de zaak zelf (1). (1) Zie concl. OM.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslagrechter - Bevoegdheid

- Artt. 1395, eerste lid en 1498 Gerechtelijk Wetboek
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3 december 2015 C.2015.0054.N AC nr. ...3 december 2015

BEVOEGDHEID EN AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - 
Beslagrechter - Gedwongen tenuitvoerlegging - Stedenbouw - Wederrechtelijk uitgevoerde 
werken - Stakingsbevel - Voortzetting - Administratieve boete - Dwangbevel - Geldigheid - 
Verzet - Beslagrechter - Bevoegdheid

3 december 2015 C.2015.0054.N AC nr. ...3 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - 
Beslagrechter - Gedwongen tenuitvoerlegging - Bevoegdheid

3 december 2015 C.2015.0054.N AC nr. ...3 december 2015

Het staat niet aan de beslagrechter, die kennisneemt van het verzet gedaan tegen het in artikel 
6.1.50, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde dwangbevel, uitspraak te doen over de 
geldigheid van de bestuurshandeling die aan het dwangbevel ten grondslag ligt, noch over de 
geldigheid van de administratieve geldboete (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - 
Beslagrechter - Gedwongen tenuitvoerlegging - Stedenbouw - Wederrechtelijk uitgevoerde 
werken - Stakingsbevel - Voortzetting - Administratieve boete - Dwangbevel - Geldigheid - 
Verzet - Beslagrechter - Bevoegdheid

3 december 2015 C.2015.0054.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 6.1.50, § 1 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de 
ruimtelijke ordening

De beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 Gerechtelijk Wetboek, 
kennisneemt van een vordering betreffende de middelen tot tenuitvoerlegging, beoordeelt de 
wettigheid en de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging; hij kan geen uitspraak doen over andere 
geschillen betreffende de tenuitvoerlegging en kan behoudens de uitdrukkelijk in de wet bepaalde 
gevallen, geen uitspraak doen over de zaak zelf (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiële - peroonlijke) - 
Beslagrechter - Gedwongen tenuitvoerlegging - Bevoegdheid

3 december 2015 C.2015.0054.N AC nr. ...3 december 2015

- Artt. 1395, eerste lid en 1498 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Belgische rechtbanken - Witwassen - 
Bestanddeel in België gepleegd
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Het misdrijf witwassen bestaat in het in omloop brengen van een vermogensvoordeel dat uit het 
plegen van een misdrijf is verkregen, met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of 
te verdoezelen; de Belgische rechtscolleges kunnen daarvan kennisnemen zodra één van de 
bestanddelen ervan in België is gepleegd; aangezien dat misdrijf verschillende bestanddelen omvat, 
wordt het wegens zijn complexiteit geacht te zijn gepleegd in elke plaats waar een van de materiële 
bestanddelen ervan heeft plaatsgegrepen (1). (1) Zie Cass. 23 januari 1979, AC 1978-1979, p. 575; 
Cass. 14 november 2000, AR P.00.1231.N, AC 2000, nr. 620.

21 oktober 2015 P.2015.1019.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Artt. 3, 42, 3° en 505, 3° Strafwetboek

Het misdrijf, bepaald in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, wordt gepleegd 
op de plaats waar de gevorderde gegevens moeten worden ontvangen; bijgevolg is de operator of 
de verstrekker die weigert deze gegevens mee te delen, in België strafbaar ongeacht zijn plaats van 
vestiging waaruit volgt, eensdeels, dat de maatregel die bestaat in de verplichting de hier bedoelde 
gegevens te verstrekken, wordt genomen op het Belgische grondgebied ten aanzien van elke 
operator of verstrekker die zijn economische activiteit actief op consumenten in België richt, 
anderdeels, dat de Belgische rechter die een in het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
veroordeelt wegens het miskennen van deze verplichting en die aldus de naleving van een in België 
genomen maatregel afdwingt, geen extraterritoriale rechtsmacht uitoefent (1). (1) Zie Cass. 18 
januari 2011, AR P.10.1347.N, AC 2011, nr. 52 met concl. eerste advocaat-generaal De Swaef; Cass. 
4 september 2012, AR P.11.1906.N, AC 2012, nr. 441; Antwerpen, 20 november 2013, T.Strafr. 
2014/1, 73, noot G.S.

Strafzaken - Bevoegdheid - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of verstrekker 
van een elektronische communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - Weigering - 
Misdrijf - Bevoegdheid van de nationale rechter

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 3 Strafwetboek

BEWIJS

BELASTINGZAKEN

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, stelt de rechter op 
onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij steunt, hetgeen impliceert dat de 
feiten die de rechter als uitgangspunt van zijn redenering neemt, moeten vaststaan, dit wil zeggen 
bewezen moeten zijn; geen enkele wetsbepaling belet dat dit bewijs zelf het resultaat kan zijn van 
een bewijsvoering door vermoedens.

Belastingzaken - Vermoedens - Bekend feit

17 december 2015 F.2014.0020.N AC nr. ...17 december 2015

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

Belastingzaken - Vermoedens - Taak van de rechter - Toetsing door het Hof
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De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn 
beslissing steunt, terwijl het Hof enkel nagaat of de rechter het begrip “feitelijk vermoeden” niet 
heeft miskend en, meer bepaald, of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen 
heeft afgeleid die op grond van die feiten niet kunnen worden verantwoord; het is daarbij niet 
vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen nu het voldoende is dat ze eruit 
kunnen volgen.

17 december 2015 F.2014.0020.N AC nr. ...17 december 2015

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces verzetten 
zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het 
onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te 
verzamelen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat de informatie op onregelmatige wijze 
is verkregen; indien een buitenlandse ambtgenoot aan een Belgisch ambtenaar van het openbaar 
ministerie met betrekking tot in België gepleegde feiten informatie bezorgt uit een in het buitenland 
gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek, staat het in de eerste plaats aan het openbaar 
ministerie en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of die informatie in aanmerking wordt 
genomen als loutere inlichting dan wel als bewijs en indien een partij aanvoert dat de informatie op 
onregelmatige wijze werd verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau 
van een loutere bewering overstijgt waarbij de rechter onaantastbaar oordeelt of die partij haar 
aanvoering geloofwaardig maakt en waarbij die aanvoeringsplicht geen miskenning inhoudt van het 
recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass. 10 september 2013, AR 
P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434; F. SCHUERMANS, “De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van 
de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek”, T.Strafr. 2014/1, (47) 48-
50.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onderzoek in strafzaken - Gebruik van informatie uit een in het 
buitenland gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek - Aanvoering door partij dat de 
informatie op onregelmatige wijze zou zijn verkregen

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Hij die met het oog op de bewijsvoering in een geschil waarbij de deelnemers aan een gesprek 
betrokken zijn, gebruik maakt van een door hem gemaakte opname van dat gesprek waaraan hij 
heeft deelgenomen, handelt niet met het door artikel 314bis, § 2, tweede lid, Strafwetboek 
bedoelde bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden (1). (1) Zie concl. OM.

Strafzaken - Bewijsvoering - Privé-communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan 
men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers - Gebruik van de opname in 
het kader van de verdediging in rechte

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.

Strafzaken - Bewijsvoering - Privé-communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan 
men zelf deelneemt zonder medeweten van de andere deelnemers - Gebruik van de opname in 
het kader van de verdediging in rechte

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015
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CASSATIE

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET

Wanneer het cassatieberoep van de vreemdeling tegen wie een administratieve 
bewaringsmaatregel werd uitgevaardigd geen bestaansreden meer heeft, kan de procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie, op de rechtszitting en in het belang van de wet, de vernietiging 
vorderen van de beslissing tot handhaving van de terbeschikkingstelling van die vreemdeling aan de 
Dienst Vreemdelingenzaken, die door onwettigheid is aangetast (1). (1) Zie Cass. 7 augustus 2007, 
AR P.07.1106.F, AC 2007, nr. 375.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken - 
Vreemdelingen - Administratieve bewaringsmaatregel - Beroep bij de rechterlijke macht - 
Beslissing om de vreemdeling ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te houden - 
Cassatieberoep - Cassatieberoep zonder bestaansreden - Onrechtmatige beslissing tot 
handhaving - Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie in het belang 
van de wet

21 oktober 2015 P.2015.1257.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 442 Wetboek van Strafvordering

De vernietiging, op het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie met 
toepassing van artikel 442 Wetboek van Strafvordering tegen een beslissing in strafzaken heeft 
ingesteld, wordt uitsluitend uitgesproken in het belang van de wet en zonder verwijzing (1). (1) 
Cass. 14 augustus 2001, AR P.01.1159.F, AC 2001, nr. 431.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken - 
Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie - Cassatie beperkt tot het 
belang van de wet en zonder verwijzing

21 oktober 2015 P.2015.1257.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 442 Wetboek van Strafvordering

CASSATIEBEROEP

BELASTINGZAKEN

De afwijking van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, waarin artikel 142-4 van het Wetboek 
van Successierechten voorziet, is slechts van toepassing op het cassatieberoep tegen de in artikel 
142-1 van dat wetboek bedoelde beslissingen over vervolgingen en gedingen die door de 
administratie of de belastingplichtige worden ingesteld om de betaling of de teruggaaf van rechten, 
interesten en boeten te verkrijgen; de toepassing ervan veronderstelt dat de voornoemde 
vervolgingen en gedingen ingesteld werden in de vorm van een gedinginleidende vordering en niet 
in die van een tussenvordering.

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Beginsel - Afwijking inzake successierechten

27 november 2015 C.2015.0276.F AC nr. ...27 november 2015

- Artt. 142-1 en 142-4 Wetboek van Successierechten

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Beginsel - Afwijking inzake successierechten
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Artikel 142-4 van het Wetboek van Successierechten wijkt van die regel af door te bepalen dat het 
verzoekschrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, door een advocaat mag worden 
ondertekend.

27 november 2015 C.2015.0276.F AC nr. ...27 november 2015

- Art. 142-4 Wetboek van Successierechten

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld, wordt, op straffe van nietigheid, zowel 
op het afschrift als op het origineel, door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend.

Belastingzaken - Vormen - Algemeen - Beginsel

27 november 2015 C.2015.0276.F AC nr. ...27 november 2015

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

Hij tegen wie een herstelmaatregel is bevolen moet zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing 
laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen en, zo 
zij zich heeft gemanifesteerd als procespartij, aan de herstelvorderende overheid (1). (1) Zie Cass. 
15 september 2015, AR P.15.0911.N, AC 2015, nr. …; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0398.N, AC 
2015, nr..; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0397.N, AC 2015, nr. …

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Stedenbouw - 
Milieubeleid - Herstelmaatregel - Betekening van het cassatieberoep aan het openbaar ministerie 
en aan de herstelvorderende overheid - Verplichting

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

Artikel 429 Wetboek van Strafvordering vereist dat de memorie door een advocaat is ondertekend: 
met de handtekening geeft de auteur aan zich de inhoud van de memorie eigen te maken en de 
ondertekening is een substantiële vormvereiste om de authenticiteit en de geldigheid van de 
memorie te waarborgen; aan de vereiste van ondertekening moet zijn voldaan bij het indienen van 
de memorie ter griffie of uiterlijk bij het verstrijken van de door artikel 429 Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn om de memorie ter griffie van het Hof in te dienen (1). (1) Zie 
concl. OM.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Vormvereisten - 
Handtekening door advocaat

1 december 2015 P.2015.0982.N AC nr. ...1 december 2015

Met artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd door de wet van 14 februari 
2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie, heeft de wetgever aan de 
eisers in cassatie een algemene verplichting tot betekening opgelegd, met als enige en dus strikt te 
interpreteren uitzondering het geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van een vervolgde partij 
tegen een beslissing over de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen gevallen (1). (1) Cass. 15 
september 2015, AR P.15.0911.N, AC 2015, nr. …; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0398.N, AC 
2015, nr. …; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0397.N, AC 2015, nr. …

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Betekeningsplicht van 
de partij die cassatieberoep instelt - Draagwijdte - Uitzondering
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1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Vormvereisten - 
Handtekening door advocaat - Tijdstip

1 december 2015 P.2015.0982.N AC nr. ...1 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Vormvereisten - 
Handtekening door advocaat

1 december 2015 P.2015.0982.N AC nr. ...1 december 2015

Luidens artikel 427, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wet van 
14 februari 2014, die op 1 februari 2015 in werking is getreden, moet de partij die cassatieberoep 
instelt haar cassatieberoep doen betekenen aan de partij tegen wie het gericht is; de vervolgde 
persoon is daartoe evenwel enkel verplicht in zoverre zijn cassatieberoep gericht is tegen de 
beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering. het hoger beroep van de 
Belgische Staat, dat ertoe strekt de hechtenis van een vreemdeling te handhaven, is geen 
burgerlijke rechtsvordering in de zin van die bepaling; het cassatieberoep dient derhalve niet aan de 
Belgische Staat of aan het openbaar ministerie te worden betekend.

Strafzaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - 
Strafvordering - Burgerlijke partij - Rechtsbijstand - Betekening aan de partij tegen wie het 
gericht is - Vervolgde persoon - Verplichting - Voorwaarde

22 december 2015 G.2015.0228.F AC nr. ...22 december 2015

- Art. 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of 
bestaansreden - Minnelijke schikking gesloten en uitgevoerd in strafzaken tijdens de aanleg in 
cassatie

25 november 2015 P.2015.0749.F AC nr. ...25 november 2015

Artikel 429 Wetboek van Strafvordering vereist dat de memorie door een advocaat is ondertekend: 
met de handtekening geeft de auteur aan zich de inhoud van de memorie eigen te maken en de 
ondertekening is een substantiële vormvereiste om de authenticiteit en de geldigheid van de 
memorie te waarborgen; aan de vereiste van ondertekening moet zijn voldaan bij het indienen van 
de memorie ter griffie of uiterlijk bij het verstrijken van de door artikel 429 Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn om de memorie ter griffie van het Hof in te dienen (1). (1) Zie 
concl. OM.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Vormvereisten - 
Handtekening door advocaat - Tijdstip

1 december 2015 P.2015.0982.N AC nr. ...1 december 2015

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Gemis aan belang of 
bestaansreden - Minnelijke schikking gesloten en uitgevoerd in strafzaken tijdens de aanleg in 
cassatie
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Wanneer blijkt uit de rechtspleging dat, sinds het instellen van het cassatieberoep door de 
inverdenkinggestelde, de procureur-generaal bij het hof van beroep hem een minnelijke schikking 
heeft voorgesteld met inachtneming van de in artikel 216bis, §2, Wetboek van Strafvordering 
bepaalde voorwaarden en dat hij die heeft betaald, verklaart het Hof de strafvordering vervallen en 
stelt vast dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, 
nr…..

25 november 2015 P.2015.0749.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 216bis Wetboek van Strafvordering

De beslissingen van de strafuitvoeringsrechter die de voorlopige invrijheidstelling om medische 
redenen weigeren, deze al dan niet toekennen met of zonder een bijzondere voorwaarde dan wel 
de voorlopige invrijheidstelling herroepen, alsook de beslissingen die uitspraak doen over de 
verdere invrijheidstelling na opsluiting van de veroordeelde van wie de procureur des Konings de 
voorlopige aanhouding heeft bevolen, zijn vatbaar voor cassatieberoep; aangezien de beslissing 
alvorens recht te doen die de beslissing van de strafuitvoeringsrechter slechts uitstelt, in afwachting 
van aanvullende medische onderzoeken en niet definitief uitspraak doet over het verzoek tot 
toekenning van de voorlopige invrijheidstelling, kan er daartegen noch onmiddellijk noch uitgesteld 
cassatieberoep worden ingesteld.

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard 
niet vatbaar voor cassatieberoep - Strafuitvoering - Strafuitvoeringsrechter - Verzoek voorlopige 
invrijheidstelling om medische redenen - Vonnis alvorens recht te doen - Cassatieberoep - 
Ontvankelijkheid

21 oktober 2015 P.2015.1261.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 96, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

Met toepassing van het nieuwe artikel 429 Wetboek van Strafvordering mag het Hof geen acht 
slaan op het middel van het openbaar ministerie, eiser in cassatie, dat aangevoerd wordt in een 
verklaring van cassatieberoep die neergelegd werd op de griffie van het rechtscollege dat de 
bestreden beslissing gewezen heeft, aangezien het niet wordt aangevoerd in een memorie die 
neergelegd werd op de griffie van het Hof.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Verzoekschrift neergelegd 
door openbaar ministerie op de griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft 
gewezen - Ontvankelijkheid

28 oktober 2015 P.2015.1292.F AC nr. ...28 oktober 2015

- Art. 429 Wetboek van Strafvordering

Het cassatieberoep van het openbaar ministerie is niet ontvankelijk wanneer de stukken die de 
betekening ervan aan de veroordeelde aantonen, niet werden neergelegd op de griffie van het Hof.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Cassatieberoep van 
het openbaar ministerie - Stukken die de betekening van het cassatieberoep aan de veroordeelde 
aantonen - Niet binnen de wettelijke termijn neergelegd

28 oktober 2015 P.2015.1292.F AC nr. ...28 oktober 2015

- Art. 427 Wetboek van Strafvordering

CASSATIEMIDDELEN
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BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Burgerlijke zaken - Belang - Niet bestreden reden met dezelfde grond tot verantwoording van de 
beslissing als die van de andere bekritiseerde redenen - Ontvankelijkheid

30 november 2015 S.2015.0058.F AC nr. ...30 november 2015

Wanneer een reden van het bestreden arrest dezelfde grond van zijn beslissing vormt als die van de 
andere, door het middel bekritiseerde, redenen van het arrest, kan de grond van niet-
ontvankelijkheid die tegen dat middel is opgeworpen en afgeleid is uit het gebrek aan belang, niet 
worden aangenomen (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. nr. ...  

Burgerlijke zaken - Belang - Niet bestreden reden met dezelfde grond tot verantwoording van de 
beslissing als die van de andere bekritiseerde redenen - Ontvankelijkheid

30 november 2015 S.2015.0058.F AC nr. ...30 november 2015

STRAFZAKEN

De rechter beoordeelt in feite het bestaan van een onoverkomelijke rechtsdwaling terwijl het Hof 
nagaat of hij uit die onaantastbare vaststellingen zijn beslissing wettig heeft kunnen afleiden.

Strafzaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Misdrijf - Fout - Onoverkomelijke 
rechtsdwaling - Beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof

25 november 2015 P.2015.0286.F AC nr. ...25 november 2015

Krachtens artikel 1119, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek wordt tegen een arrest gewezen op 
verwijzing, dat in overeenstemming is met het eerste cassatiearrest, geen voorziening toegelaten 
(1). (1) Zie Cass. 6 juni 2005, AR S.04.0181.F, AC 2005, nr. 322, met concl. van eerste advocaat-
generaal Leclercq; Cass. 12 oktober 2006, AR C.04.0138.F, AC 2006, nr. 482.

Strafzaken - Allerlei - Beslissing van de rechter op verwijzing - Overeenstemming met het 
cassatiearrest - Voorziening - Ontvankelijkheid

1 december 2015 P.2014.1024.N AC nr. ...1 december 2015

COMMUNICATIE TELECOMMUNICATIE

 - Privé-communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Gebruik van zulke opname buiten het gebruik voor 
zichzelf en buiten het geval bedoeld in artikel 314bis Strafwetboek - Gevolg - Beoordeling door de 
rechter - In aanmerking te nemen criteria
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Elk gebruik van een zonder medeweten van de andere deelnemers gemaakte opname, buiten het 
geval van het louter gebruik voor zichzelf en anders dan het gebruik bedoeld in artikel 314bis, § 2, 
tweede lid, Strafwetboek, kan een inbreuk zijn op artikel 8 EVRM; bij de beoordeling of het gebruik 
een inbreuk oplevert op artikel 8 EVRM betrekt de rechter onder meer het criterium van de 
redelijke privacyverwachting van de deelnemers aan het gesprek of het doel dat met het gebruik 
van de opname wordt beoogd en daarbij kunnen onder meer de inhoud van het gesprek, de 
omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond, de hoedanigheid van de deelnemers aan het 
gesprek en de hoedanigheid van de bestemmeling van de opname een rol spelen (1). (1) Zie concl. 
OM

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.

 - Privé-communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Gebruik van zulke opname buiten het gebruik voor 
zichzelf en buiten het geval bedoeld in artikel 314bis Strafwetboek - Gevolg - Beoordeling door de 
rechter - In aanmerking te nemen criteria

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.

 - Privé-communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Bestaanbaarheid met artikel 314bis Strafwetboek

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Noch artikel 8.1 EVRM noch artikel 314bis Strafwetboek beletten het louter opnemen van een 
gesprek door een deelnemer aan dit gesprek zonder medeweten van de andere deelnemers (1). (1) 
Zie concl. OM.

 - Privé-communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Bestaanbaarheid met artikel 314bis Strafwetboek

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.

 - Privé-communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Gebruik van de opname in het kader van de verdediging 
in rechte - Artikel 314bis, § 2, tweede lid Strafwetboek - Moreel bestanddeel

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Hij die met het oog op de bewijsvoering in een geschil waarbij de deelnemers aan een gesprek 
betrokken zijn, gebruik maakt van een door hem gemaakte opname van dat gesprek waaraan hij 
heeft deelgenomen, handelt niet met het door artikel 314bis, § 2, tweede lid, Strafwetboek 
bedoelde bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden (1). (1) Zie concl. OM.

 - Privé-communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Gebruik van de opname in het kader van de verdediging 
in rechte - Artikel 314bis, § 2, tweede lid Strafwetboek - Moreel bestanddeel

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015
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DOUANE EN ACCIJNZEN

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

 - Douanegebied van de Unie - Binnenbrengen van goederen - Te vervullen formaliteiten - Eerste 
douanekantoor in het douanegebied - Geografische omschrijving van het eerste douanekantoor - 
Bepaling door de rechter

22 december 2015 P.2014.0527.N AC nr. ...22 december 2015

Het staat, aan de rechter om rekening houdend met de concrete omstandigheden waarin de 
goederen in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht en de in dat verband tegenover de 
autoriteiten te vervullen formaliteiten, te bepalen welke het eerste douanekantoor in het 
douanegebied van de Unie is en welke de zone is van dat kantoor; de rechter is daarbij niet 
gebonden door de wijze waarop de minister van Financiën op grond van artikel 5, 2°, AWDA de 
geografische omschrijving van de door hem opgerichte kantoren en hulpkantoren heeft bepaald (1). 
(1) Zie concl. OM.

 - Douanegebied van de Unie - Binnenbrengen van goederen - Te vervullen formaliteiten - Eerste 
douanekantoor in het douanegebied - Geografische omschrijving van het eerste douanekantoor - 
Bepaling door de rechter

22 december 2015 P.2014.0527.N AC nr. ...22 december 2015

ECONOMIE

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Wet economische expansie - Artikel 32, § 1 - Verplichte regeling van terugkoop - 
Verkoopovereenkomst - Terugkooprecht

3 december 2015 C.2014.0428.N AC nr. ...3 december 2015

De bepaling van artikel 32, §1, Wet Economische Expansie, die in een verplichte regeling van 
terugkoop voorziet, belet niet dat de partijen in de verkoopovereenkomst een termijn kunnen 
bedingen binnen dewelke het terugkooprecht kan worden uitgeoefend; bij gebrek aan een 
conventioneel bepaalde termijn, kan het terugkooprecht onbeperkt in de tijd worden uitgeoefend 
(1). (1) Zie concl. OM.

 - Wet economische expansie - Artikel 32, § 1 - Verplichte regeling van terugkoop - 
Verkoopovereenkomst - Terugkooprecht

3 december 2015 C.2014.0428.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 32, § 1 Wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

 - Weigering tenuitvoerlegging door uitvoerende rechterlijke autoriteit - Criteria
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Zelfs al zou het onderzoeksgerecht op basis van de concrete elementen van de zaak oordelen dat de 
persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd een ingezetene is van België of 
er verblijft, kan het de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niettemin toestaan, 
indien het van oordeel is dat de tenuitvoerlegging van de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde 
straf op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat niet door enig rechtmatig belang wordt 
gerechtvaardigd (1). (1) Zie HvJ 18 juli 2008, nr. C-66/08, Kozlowski; S. DE WULF, Handboek 
Uitleveringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, blz. 234 e.v.

1 december 2015 P.2015.1501.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 6, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Zelfs al zou het onderzoeksgerecht op basis van de concrete elementen van de zaak oordelen dat de 
persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd een ingezetene is van België of 
er verblijft, kan het de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niettemin toestaan, 
indien het van oordeel is dat de tenuitvoerlegging van de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde 
straf op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat niet door enig rechtmatig belang wordt 
gerechtvaardigd (1). (1) Zie HvJ 18 juli 2008, nr. C-66/08, Kozlowski; S. DE WULF, Handboek 
Uitleveringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, blz. 234 e.v.

 - Tenuitvoerlegging - Persoon die ingezetene is van België of er verblijft - Tenuitvoerlegging van 
de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde straf op het grondgebied van de uitvoerende 
lidstaat - Rechtvaardiging - Rechtmatig belang - Toepassing

1 december 2015 P.2015.1501.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 6, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Schuldenaar - Faillissement - Schuldeiser - 
Individuele schade - Vordering in rechte tegen derde

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Wanneer zulks noodzakelijk is voor het beheer van de boedel, kan de curator een einde maken aan 
een door de failliet gesloten lopende overeenkomst, zelfs wanneer door die overeenkomst rechten 
worden verleend die aan de boedel tegenwerpelijk zijn (1); aldus kan de curator wanneer de 
voorwaarden hiertoe vervuld zijn een einde maken aan overeenkomsten inzake het gebruik en het 
genot van onroerende goederen ook al beantwoorden de aldus verleende rechten aan een zakelijk 
recht. (1) Cass. 10 april 2008, AR C.05.0527.N, AC 2008, nr. 215, met concl. van advocaat-generaal 
G. DUBRULLE. 

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Door de failliet gesloten lopende overeenkomst - 
Beëindiging door de curator - Overeenkomsten inzake gebruik en genot van onroerende goederen

3 december 2015 C.2015.0210.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 46 Wet 8 aug. 1997

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Schuldenaar - Faillissement - Schuldeiser - 
Individuele schade - Vordering in rechte tegen derde
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Het faillissement van de schuldenaar staat er niet aan in de weg dat een schuldeiser vergoeding 
vordert van een derde door wiens fout schade ontstaan is die hem alleen treft (1). (1) Zie concl. OM.

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

RECHTSPLEGING

De gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten die voortvloeien uit de schade 
aan de boedel ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement 
wordt vermeerderd, het actief wordt verminderd, of het actief dat ter beschikking moest staan van 
de schuldeisers niet effectief voorhanden is in de boedel (1). (1) Zie concl. OM.

Rechtspleging - Faillissement - Gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers - Begrip

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Wanneer de curator namens de boedel optreedt, oefent hij de gemeenschappelijke rechten van de 
schuldeisers uit (1). (1) Zie concl. OM.

Rechtspleging - Faillissement - Curator - Optreden namens de boedel

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Rechtspleging - Faillissement - Gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers - Begrip

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Rechtspleging - Faillissement - Curator - Optreden namens de boedel

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Rechtspleging - Faillissement - Curator - Algemene opdracht

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Overeenkomstig artikel 23, eerste lid, Faillissementswet houdt de rente van schuldvorderingen die 
niet gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht, pand of hypotheek, op te lopen vanaf het 
vonnis van faillietverklaring, doch alleen ten aanzien van de boedel; de stopzetting van de loop van 
de interesten geldt enkel ten aanzien van de boedel en niet ten aanzien van derden (1). (1) Zie 
concl. OM.

Rechtspleging - Faillissement - Rente van schuldvorderingen - Stopzetting loop interesten - 
Voorwaarden

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

- Art. 23, eerste lid Wet 8 aug. 1997

Rechtspleging - Faillissement - Curator - Algemene opdracht
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De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te maken 
en het provenu te verdelen (1). (1) Zie concl. OM.

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Rechtspleging - Faillissement - Rente van schuldvorderingen - Stopzetting loop interesten - 
Voorwaarden

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

GENEESKUNDE

BEROEPSORDEN

Wanneer de raad van beroep een beslissing van de eerste rechter vernietigt, dient die raad zelf 
uitspraak te doen over de gevolgen die moeten worden gegeven aan het geschil waarvan hij heeft 
kennisgenomen (1). (1) Zie Cass. 18 juni 1976, AC 1976, 1164.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Vernietiging van een bestreden 
beslissing

27 november 2015 D.2015.0011.F AC nr. ...27 november 2015

- Artt. 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de raad van beroep van 
de Orde der geneesheren (1). (1) Cass. 20 december 2001, AR C.01.0088.N, AC 2001, nr. 715.

Beroepsorden - Orde der geneesheren - Tucht - Hoger beroep - Toepasselijke bepaling

27 november 2015 D.2015.0011.F AC nr. ...27 november 2015

- Artt. 2 en 1068 Gerechtelijk Wetboek

GERECHTSKOSTEN

BELASTINGZAKEN

Noch uit artikel 392, § 2, WIB92, noch uit de artikelen 162 en 162bis Wetboek van Strafvordering 
volgt dat de uitgaven en kosten verschillend moeten worden geregeld naargelang de in het ongelijk 
gestelde partij een belastingplichtige of de Belgische Staat is (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Belastingzaken - Procedure voor de feitenrechter - In het ongelijk gestelde partij - Belgische 
Staat - Verschillende behandeling

13 november 2015 F.2014.0042.F AC nr. ...13 november 2015

- Artt. 162 en 162bis Wetboek van Strafvordering

- Art. 392, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Belastingzaken - Procedure voor de feitenrechter - In het ongelijk gestelde partij - Belgische 
Staat - Verschillende behandeling
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Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

13 november 2015 F.2014.0042.F AC nr. ...13 november 2015

GRIFFIE - GRIFFIER

De woorden “het beheer of het toezicht” in artikel 245 Strafwetboek hebben betrekking op 
activiteiten van een persoon die een openbaar ambt uitoefent en dit uit hoofde van zijn bediening; 
ook voorbereidingshandelingen die voormelde persoon krachtens zijn functie stelt voor het nemen 
van beslissingen door derden, waardoor hij enig belang neemt of aanvaardt, welke het ook zij, in de 
met zijn ambt of zijn bediening onverenigbare zaken, zijn strafbaar (1). (1) Zie Cass. 1 februari 1978, 
AC 1978, 656; Cass. 22 november 2005, AR P.05.0717.N, AC 2005, nr. 613 met concl. van procureur-
generaal M. De Swaef; F. Van Volsem en D. Van Heuven, Belangenneming. Comm. Straf., nr. 32.

 - Belangenneming - Hoofdgriffier - Beheer of toezicht op verrichting - 
Voorbereidingshandelingen - Strafbaarheid

24 november 2015 P.2014.0028.N AC nr. ...24 november 2015

GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)

Uit de bepalingen van artikel 12, tweede lid, Grondwet en de artikelen 1, 1°, en 2 Voorlopige 
Hechteniswet, die een algemene draagwijdte hebben en ook van toepassing zijn op minderjarigen, 
volgt dat indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uren na vrijheidsberoving 
wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling de minderjarige in vrijheid moet worden gesteld, ook al kan tegenover hem 
een opvoedende maatregel worden genomen; de jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de 
beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een 
openbare gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de 
minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in 
een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling (1). (1) Zie Cass. 15 mei 2002, AR 
P.02.0507.F, AC 2002, nr. 296; Cass. 31 augustus 2010, AR P.10.1472.N, AC 2010, nr. 491.

Art.  12 - Artikel 12, tweede lid - Minderjarige - Vrijheidsberoving - Beslissing tot plaatsing in een 
gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling - Termijn van vierentwintig uur - 
Overschrijding

1 december 2015 P.2015.1335.N AC nr. ...1 december 2015

GRONDWETTELIJK HOF

 - Beroep tot vernietiging - Vernietiging van een wetsbepaling - Handhaving van de gevolgen van 
de bepaling tot een bepaalde datum - Gevolg - Prejudiciële vraag over een ondertussen 
vernietigde norm
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Wanneer, sinds het instellen van het cassatieberoep, de norm waarover de eiser het Grondwettelijk 
Hof wenst te ondervragen, vernietigd werd maar dat Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling 
heeft gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetsbepaling, verhindert die 
handhaving van de gevolgen dat de grondwettigheid van die norm betwist kan worden door middel 
van een prejudiciële vraag, aangezien het erga omnes karakter van die beslissing elk nuttig gevolg 
aan een dergelijke vraag ontneemt (1). (1) Zie G. Rosoux, “Le maintien des “ effets ” des dispositions 
annulées par la Cour d’arbitrage: théorie et pratique”, in Liber amicorum Paul Martens, 2007, nr. 
24, pp. 454-455.

25 november 2015 P.2015.0296.F AC nr. ...25 november 2015

Wanneer, sinds het instellen van het cassatieberoep, de norm waarover de eiser het Grondwettelijk 
Hof wenst te ondervragen, vernietigd werd maar dat Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling 
heeft gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetsbepaling, verhindert die 
handhaving van de gevolgen dat de grondwettigheid van die norm betwist kan worden door middel 
van een prejudiciële vraag, aangezien het erga omnes karakter van die beslissing elk nuttig gevolg 
aan een dergelijke vraag ontneemt (1). (1) Zie G. Rosoux, “Le maintien des "effets" des dispositions 
annulées par la Cour d’arbitrage: théorie et pratique”, in Liber amicorum Paul Martens, 2007, nr. 
24, pp. 454-455.

 - Prejudiciële vraag - Vraag over een ondertussen vernietigde norm - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde norm

25 november 2015 P.2014.1704.F AC nr. ...25 november 2015

Wanneer, sinds het instellen van het cassatieberoep, de norm waarover de eiser het Grondwettelijk 
Hof wenst te ondervragen, vernietigd werd maar dat Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling 
heeft gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetsbepaling, verhindert die 
handhaving van de gevolgen dat de grondwettigheid van die norm betwist kan worden door middel 
van een prejudiciële vraag, aangezien het erga omnes karakter van die beslissing elk nuttig gevolg 
aan een dergelijke vraag ontneemt (1). (1) Zie G. Rosoux, “Le maintien des “ effets ” des dispositions 
annulées par la Cour d’arbitrage: théorie et pratique”, in Liber amicorum Paul Martens, 2007, nr. 
24, pp. 454-455.

 - Prejudiciële vraag - Vraag over een ondertussen vernietigde norm - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde norm

25 november 2015 P.2015.0296.F AC nr. ...25 november 2015

In zijn arrest nr. 83/2015 van 11 juni 2015 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 7 van de wet van 14 
januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, zoals het is gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, 
gedeeltelijk vernietigd in zoverre het met name tot gevolg heeft dat de verjaring geschorst wordt 
telkens als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt uitgesteld met het oog op het 
verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen; in hetzelfde arrest heeft het Grondwettelijk 
Hof echter de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een 
nieuwe wetsbepaling en ten laatste tot 31 december 2016; die gevolgen hebben betrekking op de 
hangende zaken of de zaken waarover nog geen definitieve beslissing werd genomen.

 - Beroep tot vernietiging - Vernietiging van een wetsbepaling - Handhaving van de gevolgen van 
de bepaling tot een bepaalde datum

- Art. 24, vierde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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25 november 2015 P.2015.0296.F AC nr. ...25 november 2015

HELING

Het misdrijf witwassen bestaat in het in omloop brengen van een vermogensvoordeel dat uit het 
plegen van een misdrijf is verkregen, met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of 
te verdoezelen; de Belgische rechtscolleges kunnen daarvan kennisnemen zodra één van de 
bestanddelen ervan in België is gepleegd; aangezien dat misdrijf verschillende bestanddelen omvat, 
wordt het wegens zijn complexiteit geacht te zijn gepleegd in elke plaats waar een van de materiële 
bestanddelen ervan heeft plaatsgegrepen (1). (1) Zie Cass. 23 januari 1979, AC 1978-1979, p. 575; 
Cass. 14 november 2000, AR P.00.1231.N, AC 2000, nr. 620.

 - Witwassen - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel in België gepleegd

21 oktober 2015 P.2015.1019.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Artt. 3, 42, 3° en 505, 3° Strafwetboek

Krachtens de artikelen 42, 1°, 43, eerste lid, en 505, zesde lid, Strafwetboek is de 
verbeurdverklaring van de zaken die het voorwerp uitmaken van het witwasmisdrijf, bedoeld in 
onder meer artikel 505, eerste lid, 3°, van dat wetboek, verplicht ten aanzien van alle daders, 
mededaders of medeplichtigen van dat misdrijf, ook al heeft de veroordeelde die zaken niet in 
eigendom, zonder dat die straf de rechten mag schaden die derden op voor verbeurdverklaring 
vatbare goederen kunnen doen gelden; kunnen die zaken niet in het vermogen van de 
veroordeelde worden aangetroffen, dan gaat de rechter over tot een raming van de geldwaarde 
ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend geldbedrag; 
alleen in dat laatste geval kan de rechter het verbeurd te verklaren bedrag verminderen en dit enkel 
om de veroordeelde geen onredelijk zware straf op te leggen.

 - Witwasmisdrijf - Zaken die het voorwerp uitmaken van het witwasmisdrijf - Verplichte 
verbeurdverklaring

24 november 2015 P.2015.0890.N AC nr. ...24 november 2015

HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING

Er is grond tot heropening van de rechtspleging wanneer de in artikel 442 quinquies, eerste lid, 
Wetboek van Strafvordering bedoelde voorwaarden zijn verenigd (1). (1) Cass. 19 maart 2014, AR 
P.14.0157.F, AC 2014, nr. 216.

 - Aan de rechter overgelegde feitelijke gegevens - Wijze van verkrijging

24 november 2015 P.2015.1175.N AC nr. ...24 november 2015

HOF VAN ASSISEN

EINDARREST

Eindarrest - Schuldigverklaring - Redenen van de schuldigverklaring - Schending artikel 6.1 
E.V.R.M.
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Wanneer het arrest van het hof van assisen de schuldigverklaring enkel motiveert door verwijzing 
naar het bevestigend antwoord van de jury op niet-geïndividualiseerde vragen die niet verwijzen 
naar enige concrete of bijzondere omstandigheid, stelt het de beschuldigde niet in staat de redenen 
te kennen van de schuldigverklaring en schendt het artikel 6.1 EVRM (1). (1) Artikel 334 Wetboek 
van Strafvordering bepaalt thans (sedert 21 januari 2010) dat het hof van assisen en de gezworenen 
zonder dat zij moeten antwoorden op alle neergelegde conclusies, de voornaamste redenen van 
hun beslissing moeten formuleren.

24 november 2015 P.2015.1175.N AC nr. ...24 november 2015

HOGER BEROEP

ALLERLEI

Uit de bepalingen van artikel 12, tweede lid, Grondwet en de artikelen 1, 1°, en 2 Voorlopige 
Hechteniswet, die een algemene draagwijdte hebben en ook van toepassing zijn op minderjarigen, 
volgt dat indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uren na vrijheidsberoving 
wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling de minderjarige in vrijheid moet worden gesteld, ook al kan tegenover hem 
een opvoedende maatregel worden genomen; de jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de 
beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een 
openbare gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de 
minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in 
een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling (1). (1) Zie Cass. 15 mei 2002, AR 
P.02.0507.F, AC 2002, nr. 296; Cass. 31 augustus 2010, AR P.10.1472.N, AC 2010, nr. 491.

Allerlei - Jeugdrechter in hoger beroep - Beslissing van jeugdrechter tot plaatsing in een gesloten 
afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling - Nietigverklaring

1 december 2015 P.2015.1335.N AC nr. ...1 december 2015

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Krachtens artikel 210 Wetboek van Strafvordering wordt de beklaagde in hoger beroep gehoord 
over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis worden ingebracht; de enkele 
herneming van een in eerste aanleg gevoerd verweer vormt geen nauwkeurig bepaalde grief in de 
zin van de vermelde bepaling en de appelrechters dienen een dergelijk verweer dan ook niet te 
beantwoorden, ook niet in het geval de eerste rechter een beklaagde voor bepaalde telastleggingen 
heeft vrijgesproken (1). (1) Zie Cass. 25 november 2003, AR P.03.0549.N, AC 2003, nr. 595.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Beklaagde - 
Nauwkeurig bepaalde grieven tegen het beroepen vonnis - Herneming van in eerste aanleg 
gevoerd verweer

24 november 2015 P.2014.1192.N AC nr. ...24 november 2015

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Strafvordering - 
Omschrijving van de feiten - Verplichting voor de rechter - Wijziging van de omschrijving van het 
strafbaar feit - Aanvulling met een verzwarende omstandigheid
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Elke rechter, ook de appelrechter, is ertoe gehouden om aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten 
een juiste omschrijving te geven en hij moet indien daartoe grond bestaat de omschrijving wijzigen, 
voor zover daardoor geen andere feiten worden aanhangig gemaakt dan bedoeld in de akte van 
aanhangigmaking en hij het recht van verdediging van partijen niet miskent, zonder dat een 
vrijwillige verschijning of een nieuwe akte van aanhangigmaking daartoe vereist zijn; die 
verplichting houdt ook in dat elke rechter, ook de appelrechter, ingeval van het voorhanden zijn van 
een verzwarende omstandigheid, de omschrijving van de telastlegging moet aanvullen met die 
verzwarende omstandigheid, mits het recht van verdediging van de partijen te eerbiedigen door 
hen de gelegenheid te geven over die aanvulling verweer te voeren en door aldus te handelen 
spreekt de rechter zich niet uit over bij hem niet aanhangige feiten en overschrijdt hij evenmin zijn 
rechtsmacht (1). (1) Cass. 13 september 2005, AR P.05.0657.N, AC 2005, nr. 430.

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

De bepalingen van artikel 6.3.a) en 6.3.b) EVRM beletten de appelrechter niet een beklaagde te 
ondervragen over het eventueel voorhanden zijn van een verzwarende omstandigheid; zij beletten 
de appelrechter evenmin om, indien hij van oordeel is dat de door de eerste rechter aangenomen 
omschrijving van een strafbaar feit moet worden aangevuld met een verzwarende omstandigheid, 
die omschrijving aan te vullen en de partijen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren 
(1). (1) Zie EHRM 25 maart 1999, Pélissier & Sassi t/ Frankrijk, n° 25444/94.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Strafvordering - 
Wijziging van de omschrijving van het strafbaar feit - Recht op een eerlijk proces - Artikel 6.3, a 
en b - Kennis van de beschuldiging - Voorbereiding van de verdediging - Draagwijdte - 
Ondervraging over een verzwarende omstandigheid - Aanvulling met een verzwarende 
omstandigheid

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

Wanneer de appelrechter twee of meerdere zaken voegt die bij hem aanhangig zijn gemaakt en de 
beklaagde tot één enkele straf veroordeelt, nadat de beroepen vonnissen hem zowel tot een 
gevangenisstraf als een werkstraf hebben veroordeeld, wordt de ernst van de voor het geheel van 
de feiten opgelegde enkele straf alleen afgemeten aan de strafmaat; het arrest, dat de beklaagde 
tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeelt, zonder vast te stellen dat het met eenparige stemmen van 
de appelrechters werd gewezen, terwijl de gevangenisstraf die in eerste aanleg werd opgelegd 
minder lang was, schendt artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Een enkele straf - 
Langere straf - Eenstemmigheid van de appelrechters - Verplichting

7 oktober 2015 P.2015.0685.F AC nr. ...7 oktober 2015

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Strafvordering - 
Wijziging van de omschrijving van het strafbaar feit - Aanvulling van de omschrijving met een 
verzwarende omstandigheid - Geen eenparigheid
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De bepaling van artikel 211bis, eerste en tweede zin, Wetboek van Strafvordering, vereist niet dat 
de appelrechter die de omschrijving van een strafbaar feit wijzigt door aanvulling met een 
verzwarende omstandigheid en de beklaagde aan het aldus heromschreven feit schuldig verklaart 
zonder de door de eerste rechter opgelegde straf te verhogen, dit met eenparige stemmen doet (1). 
(1) Cass. 3 augustus 1917, Pas. 1917, I, 326; Cass. 10 mei 1954, AC 1954, 586; Cass. 3 januari 1955, 
AC 1955, 317; Cass. 20 januari 1964, Pas. 1964, I, 541; Cass. 16 november 1971, AC 1972, 261; Cass. 
30 november 2005, AR P.05.1143.F, AC 2005, nr. 636 ; zie A. LORENT, “ La règle de l’unanimité des 
juges d’appel”, RPDC 1981, 413, nr. 12. 

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

Het staat aan de appelrechter onaantastbaar te oordelen of een beslissing de behandeling van de 
strafvordering en de daarop gesteunde herstelvordering en burgerlijke rechtsvorderingen uit te 
stellen, de uitoefening van de strafvordering belemmert zonder dat hij daarbij is gebonden door de 
beslissing van de eerste rechter op dat punt; uit de omstandigheid dat tegen eerder verleende 
uitstellen van de behandeling van de zaak geen rechtsmiddel werd aangewend, volgt niet dat die 
uitstellen de uitoefening van de strafvordering niet belemmeren of dat een volgend uitstel de 
uitoefening van de strafvordering niet belemmert en de rechter mag bij beoordeling van de vraag of 
een uitstel van behandeling van de zaak de uitoefening van de strafvordering belemmert, wel 
degelijk de bedoeling van de om uitstel verzoekende procespartij om de afhandeling van de zaak te 
vertragen, in aanmerking nemen (1). (1) Zie Cass. 6 september 2011, AR P. 11.0501.N, AC 2011, nr. 
452.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - 
Bevoegdheid van de rechter - Beslissing die de uitoefening van de strafvordering belemmert - 
Hoger beroep van het openbaar ministerie - Uitspraak bij wijze van evocatie - Toepassing

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

Het staat aan de appelrechter onaantastbaar te oordelen of een beslissing de behandeling van de 
strafvordering en de daarop gesteunde herstelvordering en burgerlijke rechtsvorderingen uit te 
stellen, de uitoefening van de strafvordering belemmert zonder dat hij daarbij is gebonden door de 
beslissing van de eerste rechter op dat punt; uit de omstandigheid dat tegen eerder verleende 
uitstellen van de behandeling van de zaak geen rechtsmiddel werd aangewend, volgt niet dat die 
uitstellen de uitoefening van de strafvordering niet belemmeren of dat een volgend uitstel de 
uitoefening van de strafvordering niet belemmert en de rechter mag bij beoordeling van de vraag of 
een uitstel van behandeling van de zaak de uitoefening van de strafvordering belemmert, wel 
degelijk de bedoeling van de om uitstel verzoekende procespartij om de afhandeling van de zaak te 
vertragen, in aanmerking nemen (1). (1) Zie Cass. 6 september 2011, AR P. 11.0501.N, AC 2011, nr. 
452.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Beslissing die de 
uitoefening van de strafvordering belemmert - Hoger beroep van het openbaar ministerie - 
Beoordeling door appelrechter

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger 
beroep van het openbaar ministerie tegen een vonnis alvorens recht te doen
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De appelrechter komt in de plaats van de eerste rechter en heeft dan ook tot plicht alles te doen 
wat de eerste rechter had dienen te doen en hij moet bijgevolg, zoals de eerste rechter, zowel 
uitspraak doen over de strafvordering als over de burgerlijke rechtsvorderingen, voor zover de 
eerste rechter rechtsmacht had; de appelrechter die op het enkel hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een vonnis alvorens recht te doen dat de behandeling van de strafvordering en de 
erop gesteunde burgerlijke rechtsvorderingen heeft uitgesteld, dit vonnis teniet doet en de zaak tot 
zich trekt, dient niet alleen de strafvordering, maar ook de burgerlijke rechtsvorderingen te 
beoordelen (1). (1) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 
Brussel, Larcier, 2012, 1029-1030; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 
2012, 1241, nr. 2518; M. BEERNAERT, H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure 
pénale, Brugge, la Charte, 2014, 1041.

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

HUISVESTING

Bij de beoordeling of een gedeelte van een onroerend goed als een afzonderlijke woning kan 
worden beschouwd die belet dat de bewoner aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in de 
kosten van renovatie, moet niet alleen worden nagegaan of dat gedeelte alle noodzakelijke 
woonfuncties bevat en derhalve in feite als een woning kan worden gebruikt, maar moet ook 
rekening worden gehouden met de wettelijke gebruiksmogelijkheden van het goed en bijgevolg 
onder meer met in de vergunning opgelegde stedenbouwkundige beperkingen.

 - Vlaams Gewest - Tegemoetkoming in de kosten van renovatie van een woning - Voorwaarde - 
Onroerend bezit - Woning - Begrip - Gedeelte van een onroerend goed - Afzonderlijke woning - 
Beoordeling - Criteria

3 december 2015 C.2015.0061.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 4 Besluit van de Vlaamse Regering 2 maart. 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de 
renovatie van een bestaande woning of bij het realiseren van een nieuwe woning

HUUR VAN GOEDEREN

HANDELSHUUR

De bepaling van de huurprijs bij huurhernieuwing vereist aldus, bij onenigheid, een actief optreden 
van de rechter, die, zo nodig, een deskundigenonderzoek gelast ter inzameling van de dienstige 
beoordelingselementen; de rechter vermag hierbij de door de verhuurder gevraagde aanpassing 
van de huurprijs niet te verwerpen op de enkele grond dat deze geen voldoende concrete 
elementen aanbrengt die de gevraagde aanpassing rechtvaardigen.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Bepaling van de 
huurprijs - Optreden van de rechter

10 december 2015 C.2013.0463.N AC nr. ...10 december 2015

- Artt. 18 en 19, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Titularis - Mede-eigenaar - 
Huurhernieuwing - Verhuurder - Weigering wegens wederopbouw - Verplichting tot afbraak en 
wederopbouw
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De verhuurder-eigenaar die overeenkomstig artikel 16, I, 3°, Handelshuurwet de hernieuwing van 
de huur weigert, verbindt zich ertoe de aangekondigde afbraak- en wederopbouwwerken voor 
eigen rekening uit te voeren; wanneer een verhuurder evenwel mede-eigenaar is van het 
onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een handelshuurovereenkomst en hij 
overeenkomstig artikel 16, I, 3°, Handelshuurwet de hernieuwing van de huur weigert, kan de 
verplichting tot afbraak en wederopbouw worden uitgevoerd door eenieder die op het ogenblik van 
de weigering van de huurhernieuwing eveneens mede-eigenaar is (1). (1) Zie concl. OM.

3 december 2015 C.2014.0591.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 16, I, 3° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz.) - Huurhernieuwing - Verhuurder - 
Weigering wegens wederopbouw - Verplichting tot afbraak en wederopbouw - Titularis - Mede-
eigenaar

3 december 2015 C.2014.0591.N AC nr. ...3 december 2015

Uit de bepalingen van artikel 18 en 19, eerste lid, Handelshuurwet volgt dat het, binnen de perken 
van de aanspraken van partijen, aan de rechter behoort om, bij onenigheid tussen de huurder en de 
verhuurder omtrent de modaliteiten van de huur, deze modaliteiten in hun plaats naar billijkheid te 
bepalen en dat, wanneer de onenigheid de gevraagde huurprijs betreft, de rechter onder meer 
rekening dient te houden met de prijs die in de wijk, de agglomeratie of de streek gewoonlijk wordt 
gevraagd voor vergelijkbare onroerende goederen.

Handelshuur - Begrip - aard van wetgeving - Onenigheid tussen huurder en verhuurder omtrent 
de modaliteiten van de huur en de huurprijs - Beoordeling door de rechter

10 december 2015 C.2013.0463.N AC nr. ...10 december 2015

- Artt. 18 en 19, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds

Onder nieuwe omstandigheden in de zin van artikel 6, eerste lid, Handelshuurwet moeten worden 
verstaan, objectieve omstandigheden die de huurwaarde van een handelspand duurzaam 
beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het bepalen van de huurprijs en die zich 
sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening mee kon worden gehouden bij het bepalen 
van de huurprijs; een stijging van de huurprijzen levert op zich nog niet het bewijs op van nieuwe 
omstandigheden.

Handelshuur - Verplichtingen van partijen - Huurprijs - Driejarige herziening - Nieuwe 
omstandigheden - Begrip - Stijging van de huurprijzen

24 december 2015 C.2015.0172.N AC nr. ...24 december 2015

- Art. 6, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds

PACHT

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Pachtwet - Toepassingsgebied - 
Landbouwvennootschappen - Persoonlijke exploitatie - Exploitatie als beherend vennoot
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Voor de toepassing van artikel 838, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, dient de betrokken 
natuurlijke persoon het land- of tuinbouwbedrijf daadwerkelijk te exploiteren als beherend 
vennoot, in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 791, eerste lid, Wetboek van 
Vennootschappen.

24 december 2015 C.2015.0047.N AC nr. ...24 december 2015

- Artt. 791, eerste lid, en 838, eerste lid Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen

De Pachtwet is niet van toepassing op een overeenkomst tot oprichting van een 
landbouwvennootschap, die werd gesloten tussen de eigenaar van een land- of tuinbouwbedrijf en 
de exploitant ervan voor een duur van ten minste 27 jaar; indien een pachter een overeenkomst tot 
oprichting van een landbouwvennootschap sluit met een derde, blijft de Pachtwet echter van 
toepassing op de bestaande pachtovereenkomst tussen de verpachter en de pachter.

Pacht - Begrip - Aard van wetgeving - Pachtwet - Toepassingsgebied - Landbouwvennootschap - 
Overeenkomst tot oprichting

24 december 2015 C.2015.0047.N AC nr. ...24 december 2015

- Art. 2, 5° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

De ongeldigheid van de kennisgeving bedoeld in artikel 48.1., tweede lid, Pachtwet die niet is 
geschied bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief, strekt ertoe de 
eigenaar te beschermen; deze laatste is dan ook er toe gerechtigd de bescherming van deze regel 
van dwingend recht in te roepen (1). (1) Zie concl. OM.

Pacht - Voorkooprecht - Uitoefening van het recht van voorkoop - Pachter - Aanvaarding van het 
bod - Gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief - Eigenaar - Bescherming - 
Dwingend recht

10 december 2015 C.2013.0181.N AC nr. ...10 december 2015

- Artt. 48.1, tweede lid, en 57 Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Conclusie van advocaat-generaal Leclercq.

Pacht - Voorkooprecht - Uitoefening van het recht van voorkoop - Pachter - Aanvaarding van het 
bod - Gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief - Eigenaar - Bescherming - 
Dwingend recht

10 december 2015 C.2013.0181.N AC nr. ...10 december 2015

INFORMATICA

Artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering vermeldt dat de weigering de bedoelde 
gegevens mee te delen, wordt gestraft met een geldboete; deze strafsanctie strekt ertoe de op de 
bedoelde operatoren en verstrekkers rustende medewerkingsverplichting af te dwingen en geeft in 
zoverre aan artikel 46bis, § 2, Wetboek van Strafvordering het karakter van een dwangmaatregel.

 - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische 
communicatiedienst - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - Weigering - 
Strafsanctie - Doel
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1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

Het misdrijf, bepaald in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, wordt gepleegd 
op de plaats waar de gevorderde gegevens moeten worden ontvangen; bijgevolg is de operator of 
de verstrekker die weigert deze gegevens mee te delen, in België strafbaar ongeacht zijn plaats van 
vestiging waaruit volgt, eensdeels, dat de maatregel die bestaat in de verplichting de hier bedoelde 
gegevens te verstrekken, wordt genomen op het Belgische grondgebied ten aanzien van elke 
operator of verstrekker die zijn economische activiteit actief op consumenten in België richt, 
anderdeels, dat de Belgische rechter die een in het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
veroordeelt wegens het miskennen van deze verplichting en die aldus de naleving van een in België 
genomen maatregel afdwingt, geen extraterritoriale rechtsmacht uitoefent (1). (1) Zie Cass. 18 
januari 2011, AR P.10.1347.N, AC 2011, nr. 52 met concl. eerste advocaat-generaal De Swaef; Cass. 
4 september 2012, AR P.11.1906.N, AC 2012, nr. 441; Antwerpen, 20 november 2013, T.Strafr. 
2014/1, 73, noot G.S.

 - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische 
communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of verstrekker met activiteit in 
België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - Weigering - Misdrijf - 
Plaatsbepaling - Toepassing

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 3 Strafwetboek

Artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering vermeldt dat de weigering de bedoelde 
gegevens mee te delen, wordt gestraft met een geldboete; deze strafsanctie strekt ertoe de op de 
bedoelde operatoren en verstrekkers rustende medewerkingsverplichting af te dwingen en geeft in 
zoverre aan artikel 46bis, § 2, Wetboek van Strafvordering het karakter van een dwangmaatregel.

 - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische 
communicatiedienst - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - Weigering - 
Strafsanctie - Aard

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

De in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde strafsanctie strekt enkel 
ertoe vanwege in België actieve operatoren en verstrekkers, een maatregel af te dwingen die tot 
doel heeft loutere identificatiegegevens te verkrijgen naar aanleiding van een misdrijf waarvan de 
opsporing behoort tot de bevoegdheid van de Belgische strafrechtsmachten; die maatregel vereist 
geen aanwezigheid in het buitenland van Belgische politieambtenaren of magistraten noch van 
personen die voor hen optreden noch het stellen van enige materiële handeling in het buitenland 
zodat het derhalve een dwangmaatregel met een beperkte draagwijdte betreft, waarvan de 
uitvoering geen interventie buiten het Belgische grondgebied vereist.

 - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische 
communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of verstrekker met activiteit in 
België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - Weigering - Strafsanctie - Doel

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE

Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Verboden compensatie
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Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

17 december 2015 F.2014.0020.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Subsidiaire aanslag - 
Toepasselijk tarief

26 november 2015 F.2014.0181.N AC nr. ...26 november 2015

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Subsidiaire aanslag - 
Bevoegdheid van de administratie

26 november 2015 F.2014.0181.N AC nr. ...26 november 2015

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - 
Belastingverhoging - Rechter - Uitstel

13 november 2015 F.2014.0119.F AC nr. ...13 november 2015

Uit artikel 356 WIB92, dat ertoe strekt het voeren van een geheel nieuwe procedure te vermijden 
en door een versnelde procedure een uitspraak te verkrijgen over de verschuldigdheid van de 
belasting, volgt dat de bevoegdheid van de administratie beperkt is tot het vestigen van de 
subsidiaire aanslag zonder dat zij zich mag uitspreken over de uitvoerbaarverklaring ervan en het de 
rechter is die oordeelt over de wettigheid en de gegrondheid van de aanslag; daaruit volgt dat de 
administratie niet verplicht is deze aanslag in te kohieren, maar zich ertoe mag beperken om 
overeenkomstig artikel 356 WIB92 de aanslag aan de rechter ter beoordeling voor te leggen (1). (1) 
Zie concl. OM. 

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Subsidiaire aanslag - 
Bevoegdheid van de administratie

26 november 2015 F.2014.0181.N AC nr. ...26 november 2015

- Art. 356 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegelaten, stelt de rechter op 
onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij steunt, hetgeen impliceert dat de 
feiten die de rechter als uitgangspunt van zijn redenering neemt, moeten vaststaan, dit wil zeggen 
bewezen moeten zijn; geen enkele wetsbepaling belet dat dit bewijs zelf het resultaat kan zijn van 
een bewijsvoering door vermoedens.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Bekend feit

17 december 2015 F.2014.0020.N AC nr. ...17 december 2015

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

Aanslagprocedure - Beslissing van de directeur - Verboden compensatie
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De gewestelijke directeur verricht geen bij artikel 375, § 2, WIB92 verboden compensatie wanneer 
hij, op eigen gronden en rekening houdend met de door de belastingplichtige zelf voorgelegde 
elementen, de aanslag gedeeltelijk gehandhaafd op grond van dezelfde materiële elementen, 
namelijk de winst van de belastingplichtige, die de taxatieambtenaar in aanmerking had genomen 
(1). (1) Zie concl. OM.

17 december 2015 F.2014.0020.N AC nr. ...17 december 2015

- Art. 375, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Enkel als er een vordering tot uitstel bij hem aanhangig is gemaakt, moet de rechter in zijn 
beslissing, waarin hij artikel 444 WIB92 toepast, vaststellen dat er geen reden zou zijn om uitstel te 
verlenen zelfs indien de wet in die maatregel had voorzien (1). (1) Zie andersluidende concl. OM in 
Pas. 2015, nr. … Het Hof heeft op dezelfde dag gelijkaardige uitspraken gedaan in de zaken 
F.14.0158.F en F.14.0180.F.

Aanslagprocedure - Sancties - verhogingen - administratieve boeten - straffen - 
Belastingverhoging - Rechter - Uitstel

13 november 2015 F.2014.0119.F AC nr. ...13 november 2015

- Art. 444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Subsidiaire aanslag - 
Toepassingsmodaliteiten

26 november 2015 F.2014.0115.N AC nr. ...26 november 2015

Voor de vestiging van een subsidiaire aanslag in de zin van artikel 356, eerste lid, WIB92 is niet 
vereist dat de nietig verklaarde aanslag en de nieuwe aanslag betrekking hebben op hetzelfde 
aanslagjaar; de nieuwe aanslag kan ook gevestigd worden voor een vroeger of later aanslagjaar dan 
dat van de vernietigde aanslag, voor zover op het ogenblik dat de oorspronkelijke aanslag gevestigd 
werd, het aanslagjaar waaraan de nieuwe aanslag verbonden is, door de administratie had kunnen 
belast worden rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen (1). (1) Zie concl. OM.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Subsidiaire aanslag - 
Toepassingsmodaliteiten

26 november 2015 F.2014.0115.N AC nr. ...26 november 2015

- Art. 356, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Uit artikel 356 WIB92, dat ertoe strekt het voeren van een geheel nieuwe procedure te vermijden 
en door een versnelde procedure een uitspraak te verkrijgen over de verschuldigdheid van de 
belasting, volgt dat de bevoegdheid van de administratie beperkt is tot het vestigen van de 
subsidiaire aanslag zonder dat zij zich mag uitspreken over de uitvoerbaarverklaring ervan en het de 
rechter is die oordeelt over de wettigheid en de gegrondheid van de aanslag; daaruit volgt dat de 
administratie niet verplicht is deze aanslag in te kohieren of de taxatieprocedure te hernemen, 
maar zich ertoe mag beperken om overeenkomstig artikel 356 WIB92 de subsidiaire aanslag aan de 
rechter ter beoordeling voor te leggen, hetgeen een voldoende waarborg biedt voor het recht van 
verdediging van de belastingplichtige (1). (1) Zie Cass. 10 oktober 2014, AR F.12.0179.N, AC 2014, 
nr. 593; Cass. 13 februari 2015, AR F.13.0150.N, AC 2015, nr. 113.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Subsidiaire aanslag - Toepassingsmodaliteiten
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26 november 2015 F.2014.0077.N AC nr. ...26 november 2015

- Art. 356 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn 
beslissing steunt, terwijl het Hof enkel nagaat of de rechter het begrip “feitelijk vermoeden” niet 
heeft miskend en, meer bepaald, of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen 
heeft afgeleid die op grond van die feiten niet kunnen worden verantwoord; het is daarbij niet 
vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen nu het voldoende is dat ze eruit 
kunnen volgen.

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Vermoedens - Taak van de rechter - Toetsing door het Hof

17 december 2015 F.2014.0020.N AC nr. ...17 december 2015

- Artt. 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek

Artikel 356 WIB92 sluit niet uit dat het bij de subsidiaire aanslag toegepaste tarief omwille van een 
herkwalificatie van de belastingelementen hoger is dan het tarief dat bij de initiële aanslag werd 
gehanteerd (1). (1) Zie concl. OM. 

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Nietig verklaarde aanslag - Subsidiaire aanslag - 
Toepasselijk tarief

26 november 2015 F.2014.0181.N AC nr. ...26 november 2015

- Art. 356 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

ALGEMEEN

De Staat, administratie der directe belastingen, heeft zoals iedere benadeelde het recht om een 
burgerlijke rechtsvordering in te stellen voor schade waarvoor de belastingwetgeving niet in een 
eigen mogelijkheid tot herstel voorziet; de voor de administratie krachtens artikel 458, eerste lid, 
WIB92 bestaande mogelijkheid tot herstel, nl. de hoofdelijkheid voortvloeiend uit een veroordeling, 
staat eraan in de weg dat de administratie lastens de dader of medeplichtige aan een van de 
misdrijven bedoeld in de artikelen 449 tot 453 WIB92 een burgerlijke rechtsvordering zou instellen 
strekkende tot vergoeding van de schade bestaande uit het equivalent van de ontdoken belasting 
(1). (1) Zie concl. OM.

Algemeen - Veroordeling wegens fiscale misdrijven - Burgerlijk gevolg - Ontdoken belasting - 
Hoofdelijke gehoudenheid

17 december 2015 C.2013.0194.N AC nr. ...17 december 2015

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Algemeen - Veroordeling wegens fiscale misdrijven - Burgerlijk gevolg - Ontdoken belasting - 
Hoofdelijke gehoudenheid - Begrip "veroordeling"

17 december 2015 C.2013.0194.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Algemeen - Veroordeling wegens fiscale misdrijven - Burgerlijk gevolg - Ontdoken belasting - 
Hoofdelijke gehoudenheid

17 december 2015 C.2013.0194.N AC nr. ...17 december 2015
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Tot de in artikel 458, eerste lid, WIB92 bedoelde veroordeling behoort ook de beslissing die, wegens 
het verlenen van opschorting op strafgebied, zich ertoe beperkt de bestanddelen van de fiscale 
misdrijven bewezen te verklaren (1). (1) Zie concl. OM.

Algemeen - Veroordeling wegens fiscale misdrijven - Burgerlijk gevolg - Ontdoken belasting - 
Hoofdelijke gehoudenheid - Begrip "veroordeling"

17 december 2015 C.2013.0194.N AC nr. ...17 december 2015

- Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

KADASTRAAL INKOMEN

Het arrest dat oordeelt dat het materieel en de outillage die gebruikt worden voor de 
werkzaamheden of handelingen in meerdere laboratoria of onderzoekscentra die geheel deel 
uitmaken van een industrieel bedrijf, beschouwd moeten worden als materieel en outillage dienstig 
voor een nijverheids- of handelsbedrijf in de zin van artikel 471, WIB92, is naar recht verantwoord 
aangezien de activiteiten een geheel vormen dat strekt tot de industriële, commerciële of 
ambachtelijke exploitatie van het bedrijf.

Kadastraal inkomen - Bedrijf - Laboratoria en onderzoekscentra - Nijverheids-, handels- of 
ambachtsbedrijf - Dienstig materieel en outillage - Begrip

13 november 2015 F.2014.0126.F AC nr. ...13 november 2015

- Art. 471 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

PERSONENBELASTING

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Vrijstellingen - Voorzieningen voor risico's of 
kosten - Voorwaarden - Boeking op afzonderlijke rekeningen

17 december 2015 F.2014.0073.N AC nr. ...17 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Vrijstellingen - Voorzieningen voor risico's of 
kosten - Voorwaarden - Opgave 204.3 - Tijdstip van overlegging

17 december 2015 F.2014.0073.N AC nr. ...17 december 2015

Een belastingplichtige die niet gehouden is tot het voeren van een dubbele boekhouding en om die 
reden niet kan voldoen aan de voorwaarde dat de voorzieningen voor risico’s en kosten bij de 
afsluiting van het belastbare tijdperk geboekt zijn en dat hun bedrag in één of meer afzonderlijke 
rekeningen moet voorkomen, kan volstaan, met het oog op de uitsluiting uit de winst van die 
voorzieningen en risico’s, met een opgave 204.3, op voorwaarde dat de voorzieningen op 
controleerbare wijze ertoe strekken het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten 
die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk waren gedurende het volledige, 
betrokken boekjaar (1). (1) Zie concl. OM.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Vrijstellingen - Voorzieningen voor risico's of 
kosten - Voorwaarden - Boeking op afzonderlijke rekeningen

- Artt. 22, § 1, 3° en 4°, en 24, 2° Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 48, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

34/ 83



LiberCas 2/2016

17 december 2015 F.2014.0073.N AC nr. ...17 december 2015

De in artikel 22, § 1, 4°, KB WIB92 gestelde termijn is niet voorgeschreven op straffe van verval, 
zodat de staat, dit is de opgave 204.3, ook kan worden overgelegd na het verstrijken van de termijn 
die gesteld is voor het overleggen van de aangifte in de inkomstenbelastingen (1). (1) Zie concl. OM.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Winsten - Vrijstellingen - Voorzieningen voor risico's of 
kosten - Voorwaarden - Opgave 204.3 - Tijdstip van overlegging

17 december 2015 F.2014.0073.N AC nr. ...17 december 2015

- Artt. 22, § 1, 3° en 4°, en 24, 2° Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 48, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Van verboden simulatie voor de fiscus en dus belastingfraude is geen sprake als de partijen, met het 
oog op de meest voordelige belastingregeling, gebruikmaken van de vrijheid van overeenkomst, 
zonder evenwel enige wettelijke verplichting te schenden, en handelingen verrichten waarvan zij 
alle gevolgen aanvaarden, ook al worden die handelingen enkel en alleen verricht om de 
belastingen te verminderen (1). (1) Zie andersl. concl. OM in Pas. 2015, nr. … .

Vennootschapsbelasting - Algemeen - Simulatie

4 december 2015 F.2013.0165.F AC nr. ...4 december 2015

- Art. 1321 Burgerlijk Wetboek

Onder verdoken meerwinsten, waarop een bijzondere aanslag in de vennootschapsbelasting kan 
worden gevestigd krachtens artikel 219, eerste lid, WIB92, dient te worden verstaan de door de 
administratie vastgestelde, verzwegen of verborgen gehouden winsten die niet begrepen zijn in het 
boekhoudkundig resultaat van de vennootschap; verdoken meerwinsten kunnen bijgevolg ook 
voortvloeien uit het opnemen in de boekhouding van facturen die niet beantwoorden aan werkelijk 
ontvangen prestaties met de bedoeling om het boekhoudkundig resultaat en derhalve de 
belastbare winst te verminderen (1). (1) Zie Cass. 20 februari 2014, AR F.12.0132.N, AC 2014, nr. 
132, concl. OM.

Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Allerlei - Verdoken meerwinst

26 november 2015 F.2014.0186.N AC nr. ...26 november 2015

- Art. 219, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Conclusie van eerste advocaat-generaal Henkes.

Vennootschapsbelasting - Algemeen - Simulatie

4 december 2015 F.2013.0165.F AC nr. ...4 december 2015

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Vennootschap - Niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing - Individuele schade fiscus

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015
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De fout van een bestuurder of zaakvoeder met betrekking tot het niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing door de vennootschap kan individuele schade opleveren voor de fiscus die erin 
bestaat dat de bedrijfsvoorheffing niet kan worden geïnd bij de vennootschap (1). (1) Zie concl. OM.

Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Vennootschap - Niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing - Individuele schade fiscus

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

INTEREST

ALGEMEEN

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Algemeen - Faillissement - Rente van schuldvorderingen - Stopzetting loop interesten - 
Voorwaarden

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Overeenkomstig artikel 23, eerste lid, Faillissementswet houdt de rente van schuldvorderingen die 
niet gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht, pand of hypotheek, op te lopen vanaf het 
vonnis van faillietverklaring, doch alleen ten aanzien van de boedel; de stopzetting van de loop van 
de interesten geldt enkel ten aanzien van de boedel en niet ten aanzien van derden (1). (1) Zie 
concl. OM.

Algemeen - Faillissement - Rente van schuldvorderingen - Stopzetting loop interesten - 
Voorwaarden

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

- Art. 23, eerste lid Wet 8 aug. 1997

MORATOIRE INTERESTEN

In de beslissing waarbij hij de gedwongen overdracht uitspreekt, bepaalt de rechter wanneer de 
eigendomsoverdracht en de betaling van de effecten moeten plaatsvinden; de vastgestelde prijs 
wordt pas vanaf dan eisbaar en kan voordien geen interest opbrengen (1); wanneer de prijs reeds is 
vastgesteld in het vonnis waarbij de overdracht wordt bevolen, is in geval van vertraging in de 
betaling moratoire interest verschuldigd overeenkomstig artikel 1153 Burgerlijk Wetboek; wanneer 
de overdracht wordt bevolen tegen de betaling van een voorlopig bedrag en voor het overige een 
deskundige wordt aangesteld met het oog op de begroting van de waarde van de aandelen, vormt 
de verbintenis van de overnemer tot betaling van het verschil tussen het voorlopig bedrag en de 
waarde van de aandelen, voor de raming daarvan door de rechter, een waardeschuld waarop 
vergoedende interest kan worden toegekend (2). (1) Cass. 30 oktober 2003, AR C.02.0498.N, AC 
2003, nr. 543. (2) Zie Cass. 14 maart 2008, AR C.06.0657.F, AC 2008, nr. 182, en Cass. 11 juni 2009, 
AR C.08.0196.F, AC 2009, nr. 396; zie ook Cass. 14 december 1989, AR nr. 8488, AC 1989-90, nr. 243.

Moratoire interest - Compensatoire interesten - Naamloze vennootschappen - Gedwongen 
overdracht aandelen - Betaling overnameprijs - Bepaling door de rechter - Eisbaarheid 
vastgestelde prijs - Interest

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 636 en 640 Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen
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3 december 2015 C.2014.0503.N AC nr. ...3 december 2015

JEUGDBESCHERMING

Uit de bepalingen van artikel 12, tweede lid, Grondwet en de artikelen 1, 1°, en 2 Voorlopige 
Hechteniswet, die een algemene draagwijdte hebben en ook van toepassing zijn op minderjarigen, 
volgt dat indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uren na vrijheidsberoving 
wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling de minderjarige in vrijheid moet worden gesteld, ook al kan tegenover hem 
een opvoedende maatregel worden genomen; de jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de 
beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een 
openbare gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de 
minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in 
een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling (1). (1) Zie Cass. 15 mei 2002, AR 
P.02.0507.F, AC 2002, nr. 296; Cass. 31 augustus 2010, AR P.10.1472.N, AC 2010, nr. 491.

 - Vrijheidsberoving - Beslissing tot plaatsing in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling - Termijn van vierentwintig uur - Overschrijding

1 december 2015 P.2015.1335.N AC nr. ...1 december 2015

Uit de bepalingen van artikel 12, tweede lid, Grondwet en de artikelen 1, 1°, en 2 Voorlopige 
Hechteniswet, die een algemene draagwijdte hebben en ook van toepassing zijn op minderjarigen, 
volgt dat indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uren na vrijheidsberoving 
wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling de minderjarige in vrijheid moet worden gesteld, ook al kan tegenover hem 
een opvoedende maatregel worden genomen; de jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de 
beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een 
openbare gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de 
minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in 
een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling (1). (1) Zie Cass. 15 mei 2002, AR 
P.02.0507.F, AC 2002, nr. 296; Cass. 31 augustus 2010, AR P.10.1472.N, AC 2010, nr. 491.

 - Jeugdrechter in hoger beroep - Beslissing van jeugdrechter tot plaatsing in een gesloten 
afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling - Nietigverklaring

1 december 2015 P.2015.1335.N AC nr. ...1 december 2015

KOOP

De bepaling van artikel 32, §1, Wet Economische Expansie, die in een verplichte regeling van 
terugkoop voorziet, belet niet dat de partijen in de verkoopovereenkomst een termijn kunnen 
bedingen binnen dewelke het terugkooprecht kan worden uitgeoefend; bij gebrek aan een 
conventioneel bepaalde termijn, kan het terugkooprecht onbeperkt in de tijd worden uitgeoefend 
(1). (1) Zie concl. OM.

 - Wet economische expansie - Artikel 32, § 1 - Verplichte regeling van terugkoop - 
Verkoopovereenkomst - Terugkooprecht

3 december 2015 C.2014.0428.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 32, § 1 Wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie
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Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Wet economische expansie - Artikel 32, § 1 - Verplichte regeling van terugkoop - 
Verkoopovereenkomst - Terugkooprecht

3 december 2015 C.2014.0428.N AC nr. ...3 december 2015

LENING

Artikel 2277 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op het gedeelte van de periodieke 
afbetalingen of van het na de opeisbaarstelling resterend schuldsaldo van een lening of krediet dat 
betrekking heeft op het initieel toegekende kapitaal (1). (1) Zie concl. OM.

 - Krediet - Terugbetaling - Periodieke afbetalingen - Schuldsaldo - Kapitaalcomponent - 
Verjaring - Vijfjarige verjaring - Toepassingsgebied

3 december 2015 C.2013.0576.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 2277, vierde en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Krediet - Terugbetaling - Periodieke afbetalingen - Schuldsaldo - Kapitaalcomponent - 
Verjaring - Vijfjarige verjaring - Toepassingsgebied

3 december 2015 C.2013.0576.N AC nr. ...3 december 2015

MACHTSOVERSCHRIJDING

Wanneer de rechter beslist dat de administratieve bewaringsmaatregel waarvan hij de wettigheid 
toetst geen bestaansreden meer heeft, hoeft hij geen uitspraak meer te doen over de bewaring van 
de vreemdeling; de kamer van inbeschuldigingstelling die evenwel, in het kader van de mate waarin 
de zaak bij haar aanhangig is gemaakt, beslist de vreemdeling ter beschikking van de Dienst 
Vreemdelingenzaken te houden, begaat machtsoverschrijding en schendt artikel 1138, 3°, 
Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie Cass. 20 oktober 2010, AR P.10.1553.F, AC 2010, nr. 618.

 - Vreemdelingen - Administratieve bewaringsmaatregel - Beroep bij de rechterlijke macht - 
Wettigheidstoezicht - Maatregel zonder bestaansreden - Gevolg - Beslissing van de rechter om de 
vreemdeling ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te houden - Wettigheid

21 oktober 2015 P.2015.1257.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

De rechter die uitspraak doet over een geschilpunt dat bij hem niet meer aanhangig is omdat hij 
reeds vroeger in dezelfde zaak en tussen diezelfde partijen over dat geschilpunt een beslissing heeft 
gewezen en aldus zijn rechtsmacht daarover geheel heeft uitgeput, overschrijdt zijn rechtsmacht 
(1). (1) Zie Cass. 18 juni 2015, AR C.14.0491.F, AC 2015, nr. ….

 - Geschilpunt - Beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten volle uitoefent - Nieuwe 
beslissing van dezelfde rechter - Zelfde zaak en partijen
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26 oktober 2015 C.2015.0028.N AC nr. ...26 oktober 2015

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

MAKELAAR

Krachtens de artikelen 53, derde lid, en 61 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling 
van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, 
zijn de beslissingen van de kamers van beroep met redenen omkleed; dit houdt in dat de beslissing 
op de tuchtvordering melding maakt van de redenen die de rechter hebben overtuigd van het al 
dan niet bestaan van een tuchtrechtelijke inbreuk, ongeacht of een conclusie werd ingediend.

 - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Organisatie en werking - Beslissing op de 
tuchtvordering - Wijze

10 december 2015 D.2015.0003.N AC nr. ...10 december 2015

- Artt. 53, derde lid, en 61 KB 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

MILIEURECHT

Hij tegen wie een herstelmaatregel is bevolen moet zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing 
laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen en, zo 
zij zich heeft gemanifesteerd als procespartij, aan de herstelvorderende overheid (1). (1) Zie Cass. 
15 september 2015, AR P.15.0911.N, AC 2015, nr. …; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0398.N, AC 
2015, nr..; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0397.N, AC 2015, nr. …

 - Decreet inzake milieubeleid - Herstelmaatregel - Betekening van het cassatieberoep aan het 
openbaar ministerie en aan de herstelvorderende overheid - Verplichting

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

MINDER-VALIDEN

Uit de bepalingen van artikel 12, tweede lid, Grondwet en de artikelen 1, 1°, en 2 Voorlopige 
Hechteniswet, die een algemene draagwijdte hebben en ook van toepassing zijn op minderjarigen, 
volgt dat indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uren na vrijheidsberoving 
wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling de minderjarige in vrijheid moet worden gesteld, ook al kan tegenover hem 
een opvoedende maatregel worden genomen; de jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de 
beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een 
openbare gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de 
minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in 
een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling (1). (1) Zie Cass. 15 mei 2002, AR 
P.02.0507.F, AC 2002, nr. 296; Cass. 31 augustus 2010, AR P.10.1472.N, AC 2010, nr. 491.

 - Vrijheidsberoving - Beslissing tot plaatsing in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling - Termijn van vierentwintig uur - Overschrijding

1 december 2015 P.2015.1335.N AC nr. ...1 december 2015

39/ 83



LiberCas 2/2016

MINNELIJKE SCHIKKING

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Minnelijke schikking gesloten en uitgevoerd tijdens de aanleg in cassatie - Gevolg - Verval van 
de strafvordering - Cassatieberoep zonder bestaansreden

25 november 2015 P.2015.0749.F AC nr. ...25 november 2015

Wanneer blijkt uit de rechtspleging dat, sinds het instellen van het cassatieberoep door de 
inverdenkinggestelde, de procureur-generaal bij het hof van beroep hem een minnelijke schikking 
heeft voorgesteld met inachtneming van de in artikel 216bis, §2, Wetboek van Strafvordering 
bepaalde voorwaarden en dat hij die heeft betaald, verklaart het Hof de strafvordering vervallen en 
stelt vast dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, 
nr…..

 - Minnelijke schikking gesloten en uitgevoerd tijdens de aanleg in cassatie - Gevolg - Verval van 
de strafvordering - Cassatieberoep zonder bestaansreden

25 november 2015 P.2015.0749.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 216bis Wetboek van Strafvordering

MISDRIJF

ALLERLEI

Het misdrijf witwassen bestaat in het in omloop brengen van een vermogensvoordeel dat uit het 
plegen van een misdrijf is verkregen, met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of 
te verdoezelen; de Belgische rechtscolleges kunnen daarvan kennisnemen zodra één van de 
bestanddelen ervan in België is gepleegd; aangezien dat misdrijf verschillende bestanddelen omvat, 
wordt het wegens zijn complexiteit geacht te zijn gepleegd in elke plaats waar een van de materiële 
bestanddelen ervan heeft plaatsgegrepen (1). (1) Zie Cass. 23 januari 1979, AC 1978-1979, p. 575; 
Cass. 14 november 2000, AR P.00.1231.N, AC 2000, nr. 620.

Allerlei - Witwassen - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Bestanddeel in België 
gepleegd

21 oktober 2015 P.2015.1019.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Artt. 3, 42, 3° en 505, 3° Strafwetboek

De woorden “het beheer of het toezicht” in artikel 245 Strafwetboek hebben betrekking op 
activiteiten van een persoon die een openbaar ambt uitoefent en dit uit hoofde van zijn bediening; 
ook voorbereidingshandelingen die voormelde persoon krachtens zijn functie stelt voor het nemen 
van beslissingen door derden, waardoor hij enig belang neemt of aanvaardt, welke het ook zij, in de 
met zijn ambt of zijn bediening onverenigbare zaken, zijn strafbaar (1). (1) Zie Cass. 1 februari 1978, 
AC 1978, 656; Cass. 22 november 2005, AR P.05.0717.N, AC 2005, nr. 613 met concl. van procureur-
generaal M. De Swaef; F. Van Volsem en D. Van Heuven, Belangenneming. Comm. Straf., nr. 32.

Allerlei - Belangenneming - Hoofdgriffier - Beheer of toezicht op verrichting - 
Voorbereidingshandelingen - Strafbaarheid

24 november 2015 P.2014.0028.N AC nr. ...24 november 2015
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GEPLEEGD IN HET BUITENLAND

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijf 
gepleegd door een Belg - Bevoegdheid van de Belgische rechter - Artikel 12bis, V.T.Sv. - 
Toepassing

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

Artikel 6, 1°bis, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering heeft betrekking op de vervolging 
in België van iedere Belg die buiten het grondgebied van het Rijk zich schuldig maakt aan een 
ernstige schending van het internationaal humanitair recht in boek II, titel Ibis, van het 
Strafwetboek omschreven; artikel 12bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is niet van 
toepassing op een dergelijke vervolging (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Misdrijf 
gepleegd door een Belg - Bevoegdheid van de Belgische rechter - Artikel 12bis, V.T.Sv. - 
Toepassing

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Wet van 5 
augustus 2003 - Feiten gepleegd onder vigeur van de wet van 16 juni 1993

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

Wanneer het aan een vervolgde persoon ten laste gelegde feit gekwalificeerd wordt volgens de 
omschrijving van een nieuwe wet terwijl het onder vigeur van de oude wet werd gepleegd, moet de 
rechter vaststellen dat het feit ook strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd; deze 
vaststelling vereist dat hij de bepalingen van de oude wet vermeldt welke de bestanddelen van het 
misdrijf omschrijven en welke de straf bepalen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….

Gepleegd in het buitenland - Internationaal humanitair recht - Ernstige schendingen - Wet van 5 
augustus 2003 - Feiten gepleegd onder vigeur van de wet van 16 juni 1993

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

De rechter beoordeelt in feite het bestaan van een onoverkomelijke rechtsdwaling terwijl het Hof 
nagaat of hij uit die onaantastbare vaststellingen zijn beslissing wettig heeft kunnen afleiden.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Schulduitsluitingsgrond - Onoverkomelijke 
rechtsdwaling - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Toetsing door het Hof

25 november 2015 P.2015.0286.F AC nr. ...25 november 2015

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Schulduitsluitingsgrond - Onoverkomelijke 
rechtsdwaling
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De rechtsdwaling is slechts onoverkomelijk en slechts een rechtvaardigingsgrond in zoverre zij van 
die aard is dat ieder redelijk en voorzichtig persoon die dwaling had kunnen begaan indien hij in 
dezelfde feitelijke en wettelijke omstandigheden was geplaatst (1). (1) Cass. 28 maart 2012, AR 
P.11.2083.F, AC 2012, nr. 202, JT, 2012, p. 460, noot F. KONING.

25 november 2015 P.2015.0286.F AC nr. ...25 november 2015

TOEREKENBAARHEID

Het misdrijf, bepaald in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, wordt gepleegd 
op de plaats waar de gevorderde gegevens moeten worden ontvangen; bijgevolg is de operator of 
de verstrekker die weigert deze gegevens mee te delen, in België strafbaar ongeacht zijn plaats van 
vestiging waaruit volgt, eensdeels, dat de maatregel die bestaat in de verplichting de hier bedoelde 
gegevens te verstrekken, wordt genomen op het Belgische grondgebied ten aanzien van elke 
operator of verstrekker die zijn economische activiteit actief op consumenten in België richt, 
anderdeels, dat de Belgische rechter die een in het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
veroordeelt wegens het miskennen van deze verplichting en die aldus de naleving van een in België 
genomen maatregel afdwingt, geen extraterritoriale rechtsmacht uitoefent (1). (1) Zie Cass. 18 
januari 2011, AR P.10.1347.N, AC 2011, nr. 52 met concl. eerste advocaat-generaal De Swaef; Cass. 
4 september 2012, AR P.11.1906.N, AC 2012, nr. 441; Antwerpen, 20 november 2013, T.Strafr. 
2014/1, 73, noot G.S.

Toerekenbaarheid - Algemeen - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of 
verstrekker met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - 
Weigering - Plaatsbepaling - Toepassing

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 3 Strafwetboek

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

De rechter beoordeelt in feite het bestaan van een onoverkomelijke rechtsdwaling terwijl het Hof 
nagaat of hij uit die onaantastbare vaststellingen zijn beslissing wettig heeft kunnen afleiden.

 - Strafzaken - Misdrijf - Fout - Onoverkomelijke rechtsdwaling - Beoordeling door de 
feitenrechter - Toetsing door het Hof

25 november 2015 P.2015.0286.F AC nr. ...25 november 2015

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

ALGEMEEN

Algemeen - Gebruik van informatie uit een in het buitenland gevoerd en nog niet afgesloten 
strafonderzoek
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Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces verzetten 
zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het 
onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te 
verzamelen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat de informatie op onregelmatige wijze 
is verkregen; indien een buitenlandse ambtgenoot aan een Belgisch ambtenaar van het openbaar 
ministerie met betrekking tot in België gepleegde feiten informatie bezorgt uit een in het buitenland 
gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek, staat het in de eerste plaats aan het openbaar 
ministerie en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of die informatie in aanmerking wordt 
genomen als loutere inlichting dan wel als bewijs en indien een partij aanvoert dat de informatie op 
onregelmatige wijze werd verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau 
van een loutere bewering overstijgt waarbij de rechter onaantastbaar oordeelt of die partij haar 
aanvoering geloofwaardig maakt en waarbij die aanvoeringsplicht geen miskenning inhoudt van het 
recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass. 10 september 2013, AR 
P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434; F. SCHUERMANS, “De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van 
de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek”, T.Strafr. 2014/1, (47) 48-
50.

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Niets belet de rechter voor wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, zijn overtuiging te steunen 
op de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens die aan de tegenspraak van de partijen zijn 
onderworpen; het is daarbij niet vereist dat deze gegevens enkel in het kader van een gerechtelijk 
onderzoek werden verkregen (1). (1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e Editie 
2014, nr. 2084.

Algemeen - Aan de rechter overgelegde feitelijke gegevens - Wijze van verkrijging

22 december 2015 P.2015.1036.N AC nr. ...22 december 2015

GERECHTELIJK ONDERZOEK

Het vorderen van een gerechtelijk onderzoek door de procureur des Konings vereist niet het 
bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld en geen enkele wetsbepaling verbiedt de procureur 
des Konings een gerechtelijk onderzoek te vorderen op basis van inlichtingen die hem werden 
toegestuurd door een buitenlandse ambtgenoot.

Gerechtelijk onderzoek - Algemeen - Vordering van een gerechtelijk onderzoek door de procureur 
des Konings - Aanwijzingen van schuld - Vereiste

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Het vorderen van een gerechtelijk onderzoek door de procureur des Konings vereist niet het 
bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld en geen enkele wetsbepaling verbiedt de procureur 
des Konings een gerechtelijk onderzoek te vorderen op basis van inlichtingen die hem werden 
toegestuurd door een buitenlandse ambtgenoot.

Gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de procedure - Vordering van een gerechtelijk 
onderzoek door de PK op basis van inlichtingen toegestuurd door een buitenlandse ambtgenoot - 
Toelaatbaarheid

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking zaak niet in 
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Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

staat van wijzen - Onderzoeksrechter - Beslissing tot het verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen - Beslissing binnen het kader van de regeling van de rechtspleging

24 november 2015 P.2015.0535.N AC nr. ...24 november 2015

De beslissing van de onderzoeksrechter tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen 
na een beschikking van de raadkamer dat de zaak niet in staat van wijzen is, is geen beslissing die is 
genomen buiten het kader van de regeling van de rechtspleging (1). (1) Zie concl. OM.

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Raadkamer - Beschikking zaak niet in 
staat van wijzen - Onderzoeksrechter - Beslissing tot het verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen - Beslissing binnen het kader van de regeling van de rechtspleging

24 november 2015 P.2015.0535.N AC nr. ...24 november 2015

OPSPORINGSONDERZOEK

De in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde strafsanctie strekt enkel 
ertoe vanwege in België actieve operatoren en verstrekkers, een maatregel af te dwingen die tot 
doel heeft loutere identificatiegegevens te verkrijgen naar aanleiding van een misdrijf waarvan de 
opsporing behoort tot de bevoegdheid van de Belgische strafrechtsmachten; die maatregel vereist 
geen aanwezigheid in het buitenland van Belgische politieambtenaren of magistraten noch van 
personen die voor hen optreden noch het stellen van enige materiële handeling in het buitenland 
zodat het derhalve een dwangmaatregel met een beperkte draagwijdte betreft, waarvan de 
uitvoering geen interventie buiten het Belgische grondgebied vereist.

Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen - Operator van een elektronisch 
communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het 
buitenland gevestigde operator of verstrekker met activiteit in België - 
Medewerkingsverplichting - Weigering - Strafsanctie - Doel

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

De procureur des Konings kan op gemotiveerde wijze zijn machtiging tot observatie ver- lengen en 
een dergelijke verlenging vereist dan ook in beginsel een nog van kracht zijnde machtiging tot 
observatie; evenwel valt onder het begrip verlengen ook de beschikking waarbij de procureur des 
Konings de dag volgend op het verstrijken van een oorspronkelijk gemachtigde periode tot 
observatie beslist te verlengen, welke dan de dag van de verlenging om 00.00 u uitwerking heeft 
(1). (1) Cass. 7 juni 2011, AR P.11.0494.N, AC 2011, nr. 385.

Opsporingsonderzoek - Bijzondere opsporingsmethoden - Observatie - Machtiging tot 
observatie - Verlenging

17 november 2015 P.2015.0847.N AC nr. ...17 november 2015

ONDERZOEKSGERECHTEN

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging - 
Arrest - Opgave van de wetsbepalingen met betrekking tot de rechtspleging - Verplichting
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De beslissingen in strafzaken dienen de wetsbepalingen met betrekking tot de rechtspleging niet te 
vermelden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over 
het verzoek tot invrijheidstelling door een persoon wiens uitlevering wordt gevraagd (1). (1) Zie 
Cass. 3 januari 2007, AR P.06.1456.F, AC 2007, nr. 3 (m.b.t. procedure van exequatur).

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Uitlevering - Passieve uitlevering - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Artikel 6.1 E.V.R.M. - Geen toepassing

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging - 
Arrest - Opgave van de wetsbepalingen met betrekking tot de rechtspleging - Verplichting

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

Geen wetsbepaling verhindert de kamer van inbeschuldigingstelling het gevaar voor onttrekking af 
te leiden uit het gegeven dat blijkens de vordering van de procureur-generaal de uitlevering werd 
toegestaan bij een aan de betrokkene betekend ministerieel besluit, ook al maakt dit besluit geen 
deel uit van het dossier op het ogenblik van de behandeling van het verzoek tot invrijheidstelling.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Uitlevering - Passieve uitlevering - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Artikelen 5.1.f en 5.4 EVRM - Criteria - Gevaar voor onttrekking - Ministerieel 
besluit houdende uitlevering - Draagwijdte

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

Zelfs al zou het onderzoeksgerecht op basis van de concrete elementen van de zaak oordelen dat de 
persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd een ingezetene is van België of 
er verblijft, kan het de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niettemin toestaan, 
indien het van oordeel is dat de tenuitvoerlegging van de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde 
straf op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat niet door enig rechtmatig belang wordt 
gerechtvaardigd (1). (1) Zie HvJ 18 juli 2008, nr. C-66/08, Kozlowski; S. DE WULF, Handboek 
Uitleveringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, blz. 234 e.v.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging - Persoon die ingezetene is van België of er 
verblijft - Tenuitvoerlegging van de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde straf op het 
grondgebied van de uitvoerende lidstaat - Rechtvaardiging - Rechtmatig belang - Toepassing

1 december 2015 P.2015.1501.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 6, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Uitlevering - Passieve uitlevering - Hechtenis met het oog 
op uitlevering - Verzoek tot invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Wettigheid 
van de hechtenis - Redelijke termijn - Criteria
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Uit artikel 5.1.f en 5.4 EVRM en artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet 1874 volgt dat de vreemdeling 
die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die ter beschikking staat van de uitvoerende macht, 
niettemin het recht heeft om de rechter te vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid 
van zijn gevangenhouding; de rechter beoordeelt in dat kader de redelijkheid van de duur van de 
hechtenis met het oog op uitlevering op grond van de concrete gegevens van de zaak en hij kan bij 
die beoordeling onder meer rekening houden met de complexiteit van de zaak, de eventuele 
tussenkomst van internationale of buitenlandse instanties, de houding van de bij de procedure 
betrokken overheden, de mate waarin de betrokkene zelf heeft bijdragen tot het verlengen van de 
procedure en de in het geding zijnde belangen, waarbij de rechter de redelijkheid van de duur van 
de hechtenis met het oog op uitlevering moet beoordelen op het ogenblik van zijn beslissing en zich 
niet mag steunen op toekomstige omstandigheden (1). (1) Cass. 31 maart 2009, AR P. 09.0162.N, 
AC 2009, nr. 224, met concl. adv.-gen. Duinslaeger, RW 2009-2010, p. 490 en noot S.DEWULF, 
“Rechterlijke controle op de uitlevering: (r )evoluties”; Cass. 13 juli 2010, AR P.10.1173.N, AC 2010, 
nr. 481; Cass. 29 februari 2012, AR P.12.2017.F, AC 2012, nr. 140. 

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

De beslissing van de onderzoeksrechter tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen 
na een beschikking van de raadkamer dat de zaak niet in staat van wijzen is, is geen beslissing die is 
genomen buiten het kader van de regeling van de rechtspleging (1). (1) Zie concl. OM.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Beschikking zaak niet in staat van wijzen - 
Onderzoeksrechter - Beslissing tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - 
Beslissing binnen het kader van de regeling van de rechtspleging

24 november 2015 P.2015.0535.N AC nr. ...24 november 2015

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Beschikking zaak niet in staat van wijzen - 
Onderzoeksrechter - Beslissing tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - 
Beslissing binnen het kader van de regeling van de rechtspleging

24 november 2015 P.2015.0535.N AC nr. ...24 november 2015

ONDERZOEKSRECHTER

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Beschikking zaak niet in staat van wijzen - 
Beslissing tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen door onderzoeksrechter - 
Beslissing binnen het kader van de regeling van de rechtspleging

24 november 2015 P.2015.0535.N AC nr. ...24 november 2015

De beslissing van de onderzoeksrechter tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen 
na een beschikking van de raadkamer dat de zaak niet in staat van wijzen is, is geen beslissing die is 
genomen buiten het kader van de regeling van de rechtspleging (1). (1) Zie concl. OM.

 - Raadkamer - Regeling van de rechtspleging - Beschikking zaak niet in staat van wijzen - 
Beslissing tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen door onderzoeksrechter - 
Beslissing binnen het kader van de regeling van de rechtspleging
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24 november 2015 P.2015.0535.N AC nr. ...24 november 2015

ONTUCHT EN PROSTITUTIE

Door de personen die een huis van ontucht houden, te bestraffen, beoogt de wet al diegenen die er 
een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel uit halen, ongeacht het juridisch kader waarin het 
beheer van voornoemde exploitatie gebeurt (1). (1) M. Rigaux et P.-E. Trousse, Les crimes et délits 
du Code pénal, t. V., Bruxelles, Larcier, 1976, p. 381; S. Demars, " De la corruption des jeunes et de 
la prostitution ", in Les Infractions - Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique 
et les mineurs, Vol. 3, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 203.

 - Houden van een huis van ontucht - Dader van het misdrijf

25 november 2015 P.2015.0286.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 380, § 1, 2° Strafwetboek

Door te vermelden dat de beklaagden zeven huizen van ontucht verwierven met volledige kennis 
van hun vroegere bestemming en dat zij er, door middel van een ongebreidelde verhuur van de 
prostitutiesalons die zich op de benedenverdieping van die gebouwen bevinden, de prostitutie 
exploiteerden van 161 personen die aangeworven werden om hun lichaam te verkopen om eens 
anders driften te voldoen, hebben de appelrechters het moreel bestanddeel vastgesteld van het 
misdrijf van aanwerving met het oog op prostitutie, met name het opzet om eens anders driften te 
voldoen.

 - Aanwerving met het oog op prostitutie - Moreel bestanddeel - Opzet om eens anders driften te 
voldoen

25 november 2015 P.2015.0286.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 380bis, § 1, 1° Strafwetboek

OPENBAAR MINISTERIE

De appelrechter komt in de plaats van de eerste rechter en heeft dan ook tot plicht alles te doen 
wat de eerste rechter had dienen te doen en hij moet bijgevolg, zoals de eerste rechter, zowel 
uitspraak doen over de strafvordering als over de burgerlijke rechtsvorderingen, voor zover de 
eerste rechter rechtsmacht had; de appelrechter die op het enkel hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een vonnis alvorens recht te doen dat de behandeling van de strafvordering en de 
erop gesteunde burgerlijke rechtsvorderingen heeft uitgesteld, dit vonnis teniet doet en de zaak tot 
zich trekt, dient niet alleen de strafvordering, maar ook de burgerlijke rechtsvorderingen te 
beoordelen (1). (1) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 
Brussel, Larcier, 2012, 1029-1030; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 
2012, 1241, nr. 2518; M. BEERNAERT, H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure 
pénale, Brugge, la Charte, 2014, 1041.

 - Hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een vonnis alvorens recht te doen

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

 - Bescherming van de maatschappij - Internering - Vonnis - Uitspraak - Aanwezigheid van het 
openbaar ministerie - Verplichting
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Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de internering van de inverdenkinggestelde beveelt, 
doet zij uitspraak als een vonnisgerecht; haar arrest wordt in openbare rechtszitting uitgesproken, 
hetgeen, met toepassing van artikel 782bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, de aanwezigheid 
inhoudt van het openbaar ministerie.

7 oktober 2015 P.2015.1234.F AC nr. ...7 oktober 2015

Het vorderen van een gerechtelijk onderzoek door de procureur des Konings vereist niet het 
bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld en geen enkele wetsbepaling verbiedt de procureur 
des Konings een gerechtelijk onderzoek te vorderen op basis van inlichtingen die hem werden 
toegestuurd door een buitenlandse ambtgenoot.

 - Gerechtelijk onderzoek - Vordering van een gerechtelijk onderzoek door de PK op basis van 
inlichtingen toegestuurd door een buitenlandse ambtgenoot - Toelaatbaarheid

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Het staat aan de appelrechter onaantastbaar te oordelen of een beslissing de behandeling van de 
strafvordering en de daarop gesteunde herstelvordering en burgerlijke rechtsvorderingen uit te 
stellen, de uitoefening van de strafvordering belemmert zonder dat hij daarbij is gebonden door de 
beslissing van de eerste rechter op dat punt; uit de omstandigheid dat tegen eerder verleende 
uitstellen van de behandeling van de zaak geen rechtsmiddel werd aangewend, volgt niet dat die 
uitstellen de uitoefening van de strafvordering niet belemmeren of dat een volgend uitstel de 
uitoefening van de strafvordering niet belemmert en de rechter mag bij beoordeling van de vraag of 
een uitstel van behandeling van de zaak de uitoefening van de strafvordering belemmert, wel 
degelijk de bedoeling van de om uitstel verzoekende procespartij om de afhandeling van de zaak te 
vertragen, in aanmerking nemen (1). (1) Zie Cass. 6 september 2011, AR P. 11.0501.N, AC 2011, nr. 
452.

 - Beslissing die de uitoefening van de strafvordering belemmert - Hoger beroep van het 
openbaar ministerie - Ontvankelijkheid

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

Het vorderen van een gerechtelijk onderzoek door de procureur des Konings vereist niet het 
bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld en geen enkele wetsbepaling verbiedt de procureur 
des Konings een gerechtelijk onderzoek te vorderen op basis van inlichtingen die hem werden 
toegestuurd door een buitenlandse ambtgenoot.

 - Gerechtelijk onderzoek - Vordering van een gerechtelijk onderzoek door de procureur des 
Konings - Aanwijzingen van schuld - Vereiste

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

OPSTAL (RECHT VAN)

 - Onbepaalde duur
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Het recht van opstal dat voor onbepaalde duur wordt bedongen, waardoor in werkelijkheid een 
zakelijk recht wordt gevestigd voor meer dan vijftig jaar, is niet nietig, maar dient herleid te worden 
tot deze wettelijk bepaalde maximumtermijn (1). (1) Cass. 15 december 2006, AR C.05.0558.N, AC 
2006, nr. 654.

3 december 2015 C.2015.0210.N AC nr. ...3 december 2015

- Artt. 1 en 4 Wet 10 jan. 1824 over het recht van opstal

OVEREENKOMST

EINDE

Wanneer zulks noodzakelijk is voor het beheer van de boedel, kan de curator een einde maken aan 
een door de failliet gesloten lopende overeenkomst, zelfs wanneer door die overeenkomst rechten 
worden verleend die aan de boedel tegenwerpelijk zijn (1); aldus kan de curator wanneer de 
voorwaarden hiertoe vervuld zijn een einde maken aan overeenkomsten inzake het gebruik en het 
genot van onroerende goederen ook al beantwoorden de aldus verleende rechten aan een zakelijk 
recht. (1) Cass. 10 april 2008, AR C.05.0527.N, AC 2008, nr. 215, met concl. van advocaat-generaal 
G. DUBRULLE. 

Einde - Faillissement - Door de failliet gesloten lopende overeenkomst - Beëindiging door de 
curator - Overeenkomsten inzake gebruik en genot van onroerende goederen

3 december 2015 C.2015.0210.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 46 Wet 8 aug. 1997

UITLEGGING

De rechter die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen tracht te achterhalen, kan een 
beroep doen op extrinsieke elementen van de overeenkomst (1). (1) Cass. 25 november 2004, AR 
C.04.0004.F, AC 2004, nr. 567.

Uitlegging - Bevoegdheid van de rechter - Extrinsieke elementen

27 november 2015 C.2014.0389.F AC nr. ...27 november 2015

- Art. 1156 Burgerlijk Wetboek

De uitlegging van een overeenkomst is een feitelijke kwestie die valt onder de beoordeling door de 
bodemrechter.

Uitlegging - Omschrijving van het begrip - Bevoegdheid van de rechter

27 november 2015 C.2014.0389.F AC nr. ...27 november 2015

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)

De feitenrechter dient op grond van de feitelijke omstandigheden van de zaak te beoordelen of een 
handeling van de bouwheer een stilzwijgende oplevering van de werken vormt.

 - Werken - Stilzwijgende definitieve oplevering - Handeling van de bouwheer - Beoordeling - 
Feitenrechter - Bevoegdheid

49/ 83



LiberCas 2/2016

4 december 2015 C.2013.0616.F AC nr. ...4 december 2015

Is geen substantieel vormvereiste dat niet kan worden vervangen door een stilzwijgende definitieve 
oplevering, de vaststelling van de definitieve oplevering bij schriftelijk proces-verbaal, zoals bepaald 
in artikel 43, § 3, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

 - Werken - Stilzwijgende definitieve oplevering - Wettigheid

4 december 2015 C.2013.0616.F AC nr. ...4 december 2015

- Art. 43, § 3 Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken

PREJUDICIEEL GESCHIL

Wanneer, sinds het instellen van het cassatieberoep, de norm waarover de eiser het Grondwettelijk 
Hof wenst te ondervragen, vernietigd werd maar dat Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling 
heeft gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetsbepaling, verhindert die 
handhaving van de gevolgen dat de grondwettigheid van die norm betwist kan worden door middel 
van een prejudiciële vraag, aangezien het erga omnes karakter van die beslissing elk nuttig gevolg 
aan een dergelijke vraag ontneemt (1). (1) Zie G. Rosoux, “Le maintien des “ effets ” des dispositions 
annulées par la Cour d’arbitrage: théorie et pratique”, in Liber amicorum Paul Martens, 2007, nr. 
24, pp. 454-455.

 - Grondwettelijk Hof - Vraag over een ondertussen vernietigde norm - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde norm tot een bepaalde datum

25 november 2015 P.2015.0296.F AC nr. ...25 november 2015

Aangezien het criterium voor de toepassing van de afwijking van de verplichting om een beroep te 
doen op de diensten van een advocaat bij het Hof van Cassatie niet beperkt is tot enkel de 
cassatieberoepen waarin vragen rijzen met betrekking tot fiscale bepalingen, dient de door de eiser 
voorgestelde prejudiciële vraag niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.

 - Grondwettelijk Hof - Verplichting

27 november 2015 C.2015.0276.F AC nr. ...27 november 2015

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989

Wanneer, sinds het instellen van het cassatieberoep, de norm waarover de eiser het Grondwettelijk 
Hof wenst te ondervragen, vernietigd werd maar dat Hof de gevolgen van de vernietigde bepaling 
heeft gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een nieuwe wetsbepaling, verhindert die 
handhaving van de gevolgen dat de grondwettigheid van die norm betwist kan worden door middel 
van een prejudiciële vraag, aangezien het erga omnes karakter van die beslissing elk nuttig gevolg 
aan een dergelijke vraag ontneemt (1). (1) Zie G. Rosoux, “Le maintien des "effets" des dispositions 
annulées par la Cour d’arbitrage: théorie et pratique”, in Liber amicorum Paul Martens, 2007, nr. 
24, pp. 454-455.

 - Grondwettelijk Hof - Vraag over een ondertussen vernietigde norm - Handhaving van de 
gevolgen van de vernietigde norm tot een bepaalde datum
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25 november 2015 P.2014.1704.F AC nr. ...25 november 2015

RECHT VAN VERDEDIGING

BURGERLIJKE ZAKEN

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde 
rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door partijen aangevoerde feiten en handelingen 
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen 
betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering 
niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent (1). (1) Cass. 22 
januari 2015, AR C.13.0602.F, AC 2015, nr. 55; Cass. 10 februari 2014, AR C.13.0381.N, AC 2014, nr. 
105; Cass. 23 januari 2014, AR C.12.0467.N, AC 2014, nr. 58; Cass. 5 september 2013, AR 
C.12.0599.N, AC 2013, nr. 426; Cass. 14 december 2012, AR C.12.0018.N, AC 2012, nr. 690; Cass. 28 
september 2012, AR C.12.0049.N, AC 2012, nr. 500, met concl. van advocaat-generaal C. 
VANDEWAL; Cass. 29 september 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van advocaat-
generaal C. VANDEWAL; Cass. 31 januari 2011, AR C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88; Cass. 1 februari 
2010, AR S.09.0064.N, AC 2010, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal R. MORTIER; Cass. 28 
september 2009, AR C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met concl. van advocaat-generaal J.-M. 
GÉNICOT in Pas. 2009, nr. 529; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met conc1. van 
advocaat-generaal A. HENKES; Cass. 28 mei 2009, AR C.08.0066.F, AC 2009, nr. 356. 

Burgerlijke zaken - Gerechtelijk recht - Rechtspleging - Taak van de rechter - Ambtshalve 
aanvullen van redenen

3 december 2015 C.2015.0210.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces verzetten 
zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het 
onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te 
verzamelen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat de informatie op onregelmatige wijze 
is verkregen; indien een buitenlandse ambtgenoot aan een Belgisch ambtenaar van het openbaar 
ministerie met betrekking tot in België gepleegde feiten informatie bezorgt uit een in het buitenland 
gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek, staat het in de eerste plaats aan het openbaar 
ministerie en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of die informatie in aanmerking wordt 
genomen als loutere inlichting dan wel als bewijs en indien een partij aanvoert dat de informatie op 
onregelmatige wijze werd verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau 
van een loutere bewering overstijgt waarbij de rechter onaantastbaar oordeelt of die partij haar 
aanvoering geloofwaardig maakt en waarbij die aanvoeringsplicht geen miskenning inhoudt van het 
recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass. 10 september 2013, AR 
P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434; F. SCHUERMANS, “De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van 
de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek”, T.Strafr. 2014/1, (47) 48-
50.

Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - Gebruik van informatie uit een in het buitenland gevoerd 
en nog niet afgesloten strafonderzoek - Aanvoering door partij dat de informatie op 
onregelmatige wijze zou zijn verkregen - Aanvoeringsplicht - Bestaanbaarheid
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1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces verzetten 
zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het 
onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te 
verzamelen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat de informatie op onregelmatige wijze 
is verkregen; indien een buitenlandse ambtgenoot aan een Belgisch ambtenaar van het openbaar 
ministerie met betrekking tot in België gepleegde feiten informatie bezorgt uit een in het buitenland 
gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek, staat het in de eerste plaats aan het openbaar 
ministerie en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of die informatie in aanmerking wordt 
genomen als loutere inlichting dan wel als bewijs en indien een partij aanvoert dat de informatie op 
onregelmatige wijze werd verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau 
van een loutere bewering overstijgt waarbij de rechter onaantastbaar oordeelt of die partij haar 
aanvoering geloofwaardig maakt en waarbij die aanvoeringsplicht geen miskenning inhoudt van het 
recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass. 10 september 2013, AR 
P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434; F. SCHUERMANS, “De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van 
de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek”, T.Strafr. 2014/1, (47) 48-
50.

Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - Gebruik van informatie uit een in het buitenland gevoerd 
en nog niet afgesloten strafonderzoek - Aanvoering door partij dat de informatie op 
onregelmatige wijze zou zijn verkregen

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Het recht op bijstand van een advocaat, het zwijgrecht en het feit dat niemand kan worden 
verplicht zichzelf te incrimineren, zijn verbonden met de cautieplicht; de bijstand door een 
raadsman aan de beklaagde ter gelegenheid van zijn verschijning voor een vonnisrechter en 
ondervraging door die rechter houdt in dat die raadsman de beklaagde kan wijzen op zijn 
zwijgrecht, laat die beklaagde toe zijn recht van verdediging ten volle uit te oefenen en waarborgt 
zijn recht op een eerlijk proces, zodat niet is vereist dat de rechter vóór de ondervraging de door 
een raadsman bijgestane beklaagde zou wijzen op zijn zwijgrecht (1). (1) Cass. 14 oktober 2014, AR 
P.14.0682.N, AC 2014, nr. 608 ( m.b.t. hof van assisen).

Strafzaken - Recht op bijstand van een advocaat - Zwijgrecht - Cautieplicht

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

Strafzaken - Onderzoek in strafzaken - Gebruik van informatie uit een in het buitenland gevoerd 
en nog niet afgesloten strafonderzoek

52/ 83



LiberCas 2/2016

Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces verzetten 
zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het 
onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te 
verzamelen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat de informatie op onregelmatige wijze 
is verkregen; indien een buitenlandse ambtgenoot aan een Belgisch ambtenaar van het openbaar 
ministerie met betrekking tot in België gepleegde feiten informatie bezorgt uit een in het buitenland 
gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek, staat het in de eerste plaats aan het openbaar 
ministerie en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of die informatie in aanmerking wordt 
genomen als loutere inlichting dan wel als bewijs en indien een partij aanvoert dat de informatie op 
onregelmatige wijze werd verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau 
van een loutere bewering overstijgt waarbij de rechter onaantastbaar oordeelt of die partij haar 
aanvoering geloofwaardig maakt en waarbij die aanvoeringsplicht geen miskenning inhoudt van het 
recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass. 10 september 2013, AR 
P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434; F. SCHUERMANS, “De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van 
de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek”, T.Strafr. 2014/1, (47) 48-
50.

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Het vonnis, dat uitspraak doet over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling om medische 
redenen, zonder het regelmatig aangevoerde antwoord te onderzoeken van de veroordeelde op de 
door de strafuitvoeringsrechter gestelde vragen, miskent het recht van verdediging.

Strafzaken - Strafuitvoering - Strafuitvoeringsrechter - Verzoek voorlopige invrijheidstelling om 
medische redenen - Het vonnis doet uitspraak zonder het antwoord te onderzoeken van de 
veroordeelde op de vragen van de rechter - Miskenning

21 oktober 2015 P.2015.1261.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 74 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

TUCHTZAKEN

Door ambtshalve de niet-ontvankelijkheid van de vorderingen tot wraking op te werpen omdat zij in 
werkelijkheid dienen te worden aangezien als een vordering tot onttrekking, zonder dat de eiser de 
mogelijkheid had hierover standpunt in te nemen, miskennen de appelrechters het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Tuchtzaken - Arts - Vordering tot wraking - Ambtshalve opwerping niet-ontvankelijkheid 
vordering

10 december 2015 D.2014.0010.N AC nr. ...10 december 2015

- Art. 836, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

RECHTBANKEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Burgerlijke zaken - Algemeen - Recht van verdediging - Taak van de rechter - Ambtshalve 
aanvullen van redenen
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De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde 
rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door partijen aangevoerde feiten en handelingen 
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen 
betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering 
niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent (1). (1) Cass. 22 
januari 2015, AR C.13.0602.F, AC 2015, nr. 55; Cass. 10 februari 2014, AR C.13.0381.N, AC 2014, nr. 
105; Cass. 23 januari 2014, AR C.12.0467.N, AC 2014, nr. 58; Cass. 5 september 2013, AR 
C.12.0599.N, AC 2013, nr. 426; Cass. 14 december 2012, AR C.12.0018.N, AC 2012, nr. 690; Cass. 28 
september 2012, AR C.12.0049.N, AC 2012, nr. 500, met concl. van advocaat-generaal C. 
VANDEWAL; Cass. 29 september 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van advocaat-
generaal C. VANDEWAL; Cass. 31 januari 2011, AR C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88; Cass. 1 februari 
2010, AR S.09.0064.N, AC 2010, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal R. MORTIER; Cass. 28 
september 2009, AR C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met concl. van advocaat-generaal J.-M. 
GÉNICOT in Pas. 2009, nr. 529; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met conc1. van 
advocaat-generaal A. HENKES; Cass. 28 mei 2009, AR C.08.0066.F, AC 2009, nr. 356. 

3 december 2015 C.2015.0210.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

Het misdrijf witwassen bestaat in het in omloop brengen van een vermogensvoordeel dat uit het 
plegen van een misdrijf is verkregen, met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of 
te verdoezelen; de Belgische rechtscolleges kunnen daarvan kennisnemen zodra één van de 
bestanddelen ervan in België is gepleegd; aangezien dat misdrijf verschillende bestanddelen omvat, 
wordt het wegens zijn complexiteit geacht te zijn gepleegd in elke plaats waar een van de materiële 
bestanddelen ervan heeft plaatsgegrepen (1). (1) Zie Cass. 23 januari 1979, AC 1978-1979, p. 575; 
Cass. 14 november 2000, AR P.00.1231.N, AC 2000, nr. 620.

Strafzaken - Strafvordering - Belgische rechtbanken - Territoriale bevoegdheid - Witwassen - 
Bestanddeel in België gepleegd

21 oktober 2015 P.2015.1019.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Artt. 3, 42, 3° en 505, 3° Strafwetboek

Strafzaken - Strafvordering - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of verstrekker 
van een elektronische communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - Weigering - 
Misdrijf - Bevoegdheid van de nationale rechter
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Het misdrijf, bepaald in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, wordt gepleegd 
op de plaats waar de gevorderde gegevens moeten worden ontvangen; bijgevolg is de operator of 
de verstrekker die weigert deze gegevens mee te delen, in België strafbaar ongeacht zijn plaats van 
vestiging waaruit volgt, eensdeels, dat de maatregel die bestaat in de verplichting de hier bedoelde 
gegevens te verstrekken, wordt genomen op het Belgische grondgebied ten aanzien van elke 
operator of verstrekker die zijn economische activiteit actief op consumenten in België richt, 
anderdeels, dat de Belgische rechter die een in het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
veroordeelt wegens het miskennen van deze verplichting en die aldus de naleving van een in België 
genomen maatregel afdwingt, geen extraterritoriale rechtsmacht uitoefent (1). (1) Zie Cass. 18 
januari 2011, AR P.10.1347.N, AC 2011, nr. 52 met concl. eerste advocaat-generaal De Swaef; Cass. 
4 september 2012, AR P.11.1906.N, AC 2012, nr. 441; Antwerpen, 20 november 2013, T.Strafr. 
2014/1, 73, noot G.S.

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 3 Strafwetboek

Elke rechter, ook de appelrechter, is ertoe gehouden om aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten 
een juiste omschrijving te geven en hij moet indien daartoe grond bestaat de omschrijving wijzigen, 
voor zover daardoor geen andere feiten worden aanhangig gemaakt dan bedoeld in de akte van 
aanhangigmaking en hij het recht van verdediging van partijen niet miskent, zonder dat een 
vrijwillige verschijning of een nieuwe akte van aanhangigmaking daartoe vereist zijn; die 
verplichting houdt ook in dat elke rechter, ook de appelrechter, ingeval van het voorhanden zijn van 
een verzwarende omstandigheid, de omschrijving van de telastlegging moet aanvullen met die 
verzwarende omstandigheid, mits het recht van verdediging van de partijen te eerbiedigen door 
hen de gelegenheid te geven over die aanvulling verweer te voeren en door aldus te handelen 
spreekt de rechter zich niet uit over bij hem niet aanhangige feiten en overschrijdt hij evenmin zijn 
rechtsmacht (1). (1) Cass. 13 september 2005, AR P.05.0657.N, AC 2005, nr. 430.

Strafzaken - Strafvordering - Hof van beroep - Omschrijving van de feiten - Verplichting voor de 
rechter - Wijziging van de omschrijving van het strafbaar feit - Aanvulling met een verzwarende 
omstandigheid

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

RECHTEN VAN DE MENS

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

De bepaling van artikel 14.5 IVBPR belet niet dat de appelrechter de omschrijving van een strafbaar 
feit, waarover een eerste rechter zich heeft uitgesproken, aanvult door toevoeging van een 
verzwarende omstandigheid en vervolgens veroordeelt voor de aangevulde omschrijving van dit 
strafbaar feit (1). (1) Zie Cass. 22 november 1988, AR nr. 1971, AC 1988-89, nr. 171; Cass. 18 
november 1986, AR nr. 186, AC 1986-87, I, nr. 173.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.5 - Dubbele aanleg

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Onderzoek in 
strafzaken - Gebruik van informatie uit een in het buitenland gevoerd en nog niet afgesloten 
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Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces verzetten 
zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het 
onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te 
verzamelen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat de informatie op onregelmatige wijze 
is verkregen; indien een buitenlandse ambtgenoot aan een Belgisch ambtenaar van het openbaar 
ministerie met betrekking tot in België gepleegde feiten informatie bezorgt uit een in het buitenland 
gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek, staat het in de eerste plaats aan het openbaar 
ministerie en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of die informatie in aanmerking wordt 
genomen als loutere inlichting dan wel als bewijs en indien een partij aanvoert dat de informatie op 
onregelmatige wijze werd verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau 
van een loutere bewering overstijgt waarbij de rechter onaantastbaar oordeelt of die partij haar 
aanvoering geloofwaardig maakt en waarbij die aanvoeringsplicht geen miskenning inhoudt van het 
recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass. 10 september 2013, AR 
P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434; F. SCHUERMANS, “De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van 
de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek”, T.Strafr. 2014/1, (47) 48-
50.

strafonderzoek

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over 
het verzoek tot invrijheidstelling door een persoon wiens uitlevering wordt gevraagd (1). (1) Zie 
Cass. 3 januari 2007, AR P.06.1456.F, AC 2007, nr. 3 (m.b.t. procedure van exequatur).

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Uitlevering - 
Passieve uitlevering - Verzoek tot invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

Uit artikel 5.1.f en 5.4 EVRM en artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet 1874 volgt dat de vreemdeling 
die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die ter beschikking staat van de uitvoerende macht, 
niettemin het recht heeft om de rechter te vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid 
van zijn gevangenhouding; de rechter beoordeelt in dat kader de redelijkheid van de duur van de 
hechtenis met het oog op uitlevering op grond van de concrete gegevens van de zaak en hij kan bij 
die beoordeling onder meer rekening houden met de complexiteit van de zaak, de eventuele 
tussenkomst van internationale of buitenlandse instanties, de houding van de bij de procedure 
betrokken overheden, de mate waarin de betrokkene zelf heeft bijdragen tot het verlengen van de 
procedure en de in het geding zijnde belangen, waarbij de rechter de redelijkheid van de duur van 
de hechtenis met het oog op uitlevering moet beoordelen op het ogenblik van zijn beslissing en zich 
niet mag steunen op toekomstige omstandigheden (1). (1) Cass. 31 maart 2009, AR P. 09.0162.N, 
AC 2009, nr. 224, met concl. adv.-gen. Duinslaeger, RW 2009-2010, p. 490 en noot S.DEWULF, 
“Rechterlijke controle op de uitlevering: (r )evoluties”; Cass. 13 juli 2010, AR P.10.1173.N, AC 2010, 
nr. 481; Cass. 29 februari 2012, AR P.12.2017.F, AC 2012, nr. 140. 

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Passieve uitlevering - Hechtenis met het oog op 
uitlevering - Verzoek tot invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Wettigheid van 
de hechtenis - Redelijke termijn - Criteria - Recht op voorziening bij de rechter - Uitlevering

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Recht op een eerlijk proces - Artikel 6.3, a en b - 
Kennis van de beschuldiging - Voorbereiding van de verdediging - Draagwijdte - Wijziging van de 
omschrijving van het strafbaar feit - Ondervraging over een verzwarende omstandigheid - 
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De bepalingen van artikel 6.3.a) en 6.3.b) EVRM beletten de appelrechter niet een beklaagde te 
ondervragen over het eventueel voorhanden zijn van een verzwarende omstandigheid; zij beletten 
de appelrechter evenmin om, indien hij van oordeel is dat de door de eerste rechter aangenomen 
omschrijving van een strafbaar feit moet worden aangevuld met een verzwarende omstandigheid, 
die omschrijving aan te vullen en de partijen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren 
(1). (1) Zie EHRM 25 maart 1999, Pélissier & Sassi t/ Frankrijk, n° 25444/94.

Aanvulling van de omschrijving met een verzwarende omstandigheid

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces verzetten 
zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het 
onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te 
verzamelen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat de informatie op onregelmatige wijze 
is verkregen; indien een buitenlandse ambtgenoot aan een Belgisch ambtenaar van het openbaar 
ministerie met betrekking tot in België gepleegde feiten informatie bezorgt uit een in het buitenland 
gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek, staat het in de eerste plaats aan het openbaar 
ministerie en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of die informatie in aanmerking wordt 
genomen als loutere inlichting dan wel als bewijs en indien een partij aanvoert dat de informatie op 
onregelmatige wijze werd verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau 
van een loutere bewering overstijgt waarbij de rechter onaantastbaar oordeelt of die partij haar 
aanvoering geloofwaardig maakt en waarbij die aanvoeringsplicht geen miskenning inhoudt van het 
recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass. 10 september 2013, AR 
P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434; F. SCHUERMANS, “De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van 
de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek”, T.Strafr. 2014/1, (47) 48-
50.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Onderzoek in 
strafzaken - Gebruik van informatie uit een in het buitenland gevoerd en nog niet afgesloten 
strafonderzoek - Aanvoering door partij dat de informatie op onregelmatige wijze zou zijn 
verkregen - Aanvoeringsplicht - Bestaanbaarheid

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Door inzake belastingen af te wijken van de verplichting een beroep te doen op de diensten van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie, heeft de wetgever kunnen menen, zonder de vereisten van 
voornoemd artikel 6.1 te miskennen, dat die afwijking beperkt moest worden tot louter de 
belastinggeschillen die door een gedinginleidende akte gebracht worden voor de rechter die ervan 
moet kennisnemen.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Beginsel - Alleenrecht van vertegenwoordiging 
van de partijen - Afwijking inzake successierechten - Voorwaarden - Bestaanbaarheid met het 
E.V.R.M. - Advocaat bij het Hof van Cassatie - Cassatieberoep - Belastingzaken

27 november 2015 C.2015.0276.F AC nr. ...27 november 2015

- Artt. 142-1 en 142-4 Wetboek van Successierechten

- Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek

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

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Privé-
communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Bestaanbaarheid met het Verdrag
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17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Rekening houdend met de opdracht van de cassatierechter en de specificiteit van de voor hem 
gevoerde rechtspleging, staat artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat de toegang tot die rechter waarborgt, de 
toepassing niet in de weg van een nationale wet die het alleenrecht van de vertegenwoordiging van 
de partijen voor het Hof van Cassatie voorbehoudt aan gespecialiseerde advocaten (1). (1) Cass. 15 
december 2014, AR S.13.0069.F, AC 2014, nr. 792.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Advocaat bij het Hof van Cassatie - 
Cassatieberoep - Alleenrecht van vertegenwoordiging van de partijen

27 november 2015 C.2015.0276.F AC nr. ...27 november 2015

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

Uit de bepalingen van artikel 16, § 2 en § 4, Voorlopige Hechteniswet volgt dat indien het verhoor 
bedoeld in dit artikel 16, § 2 wordt afgenomen zonder bijstand van een advocaat, en zonder dat de 
inverdenkinggestelde daarvan afstand heeft gedaan, de inverdenkinggestelde, in beginsel, in 
vrijheid moet worden gesteld; van de verplichte bijstand van een advocaat kan enkel worden 
afgeweken wegens dwingende redenen van algemeen belang of wanneer dit ingevolge overmacht, 
dit is een onvoorzienbare omstandigheid, onmogelijk is (1). (1) Zie Cass. 29 mei 2012, P.12.0878.N, 
RW  2012-13, 779-782, noot B. DE SMET; Cass. 18 juni 2013,  P.13.1022.N, RW  2013-14, blz. 861-
865, noot B. DE SMET.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.c - Voorlopige hechtenis - Bevel tot 
aanhouding - Voorafgaand verhoor - Gebrek aan bijstand van een advocaat - Geen afstand van 
het recht op bijstand - Afwijking

1 december 2015 P.2015.1508.N AC nr. ...1 december 2015

Elk gebruik van een zonder medeweten van de andere deelnemers gemaakte opname, buiten het 
geval van het louter gebruik voor zichzelf en anders dan het gebruik bedoeld in artikel 314bis, § 2, 
tweede lid, Strafwetboek, kan een inbreuk zijn op artikel 8 EVRM; bij de beoordeling of het gebruik 
een inbreuk oplevert op artikel 8 EVRM betrekt de rechter onder meer het criterium van de 
redelijke privacyverwachting van de deelnemers aan het gesprek of het doel dat met het gebruik 
van de opname wordt beoogd en daarbij kunnen onder meer de inhoud van het gesprek, de 
omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond, de hoedanigheid van de deelnemers aan het 
gesprek en de hoedanigheid van de bestemmeling van de opname een rol spelen (1). (1) Zie concl. 
OM

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Privé-
communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Gebruik van zulke opname buiten het gebruik voor 
zichzelf en buiten het geval bedoeld in artikel 314bis Strafwetboek - Gevolg - Beoordeling door de 
rechter - In aanmerking te nemen criteria

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Privé-
communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Gebruik van zulke opname buiten het gebruik voor 
zichzelf en buiten het geval bedoeld in artikel 314bis Strafwetboek - Gevolg - Beoordeling door de 
rechter - In aanmerking te nemen criteria
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Conclusie van advocaat-generaal m.o. Winants.

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Noch artikel 8.1 EVRM noch artikel 314bis Strafwetboek beletten het louter opnemen van een 
gesprek door een deelnemer aan dit gesprek zonder medeweten van de andere deelnemers (1). (1) 
Zie concl. OM.

Verdrag rechten van de mens - Art. 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Privé-
communicaties - Opnemen van privé-communicaties waaraan men zelf deelneemt zonder 
medeweten van de andere deelnemers - Bestaanbaarheid met het Verdrag

17 november 2015 P.2015.0880.N AC nr. ...17 november 2015

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt niet in dat de rechter alle stukken, die hem 
door een procespartij op regelmatige wijze zijn overgelegd, in zijn oordeel moet betrekken.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - 
Draagwijdte - Regelmatig overgelegde stukken - Taak van de rechter

24 december 2015 C.2015.0186.N AC nr. ...24 december 2015

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

Noch artikel 6 EVRM noch het recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces verzetten 
zich ertegen dat informatie louter als inlichting in aanmerking wordt genomen die toelaat het 
onderzoek in een bepaalde richting te oriënteren en vervolgens op autonome wijze bewijzen te 
verzamelen, voor zover niet aannemelijk wordt gemaakt dat de informatie op onregelmatige wijze 
is verkregen; indien een buitenlandse ambtgenoot aan een Belgisch ambtenaar van het openbaar 
ministerie met betrekking tot in België gepleegde feiten informatie bezorgt uit een in het buitenland 
gevoerd en nog niet afgesloten strafonderzoek, staat het in de eerste plaats aan het openbaar 
ministerie en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of die informatie in aanmerking wordt 
genomen als loutere inlichting dan wel als bewijs en indien een partij aanvoert dat de informatie op 
onregelmatige wijze werd verkregen, dient zij dit aannemelijk te maken op een wijze die het niveau 
van een loutere bewering overstijgt waarbij de rechter onaantastbaar oordeelt of die partij haar 
aanvoering geloofwaardig maakt en waarbij die aanvoeringsplicht geen miskenning inhoudt van het 
recht van verdediging of het recht op een eerlijk proces (1). (1) Zie Cass. 10 september 2013, AR 
P.13.0376.N, AC 2013, nr. 434; F. SCHUERMANS, “De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van 
de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek”, T.Strafr. 2014/1, (47) 48-
50.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Onderzoek in 
strafzaken - Gebruik van informatie uit een in het buitenland gevoerd en nog niet afgesloten 
strafonderzoek

1 december 2015 P.2015.0905.N AC nr. ...1 december 2015

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Artikel 5.1.f - Recht op vrijheid en veiligheid - 
Uitlevering - Passieve uitlevering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Criteria - Gevaar voor onttrekking - Ministerieel besluit houdende uitlevering - 
Draagwijdte
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Geen wetsbepaling verhindert de kamer van inbeschuldigingstelling het gevaar voor onttrekking af 
te leiden uit het gegeven dat blijkens de vordering van de procureur-generaal de uitlevering werd 
toegestaan bij een aan de betrokkene betekend ministerieel besluit, ook al maakt dit besluit geen 
deel uit van het dossier op het ogenblik van de behandeling van het verzoek tot invrijheidstelling.

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

Uit artikel 5.1.f en 5.4 EVRM en artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet 1874 volgt dat de vreemdeling 
die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die ter beschikking staat van de uitvoerende macht, 
niettemin het recht heeft om de rechter te vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid 
van zijn gevangenhouding; de rechter beoordeelt in dat kader de redelijkheid van de duur van de 
hechtenis met het oog op uitlevering op grond van de concrete gegevens van de zaak en hij kan bij 
die beoordeling onder meer rekening houden met de complexiteit van de zaak, de eventuele 
tussenkomst van internationale of buitenlandse instanties, de houding van de bij de procedure 
betrokken overheden, de mate waarin de betrokkene zelf heeft bijdragen tot het verlengen van de 
procedure en de in het geding zijnde belangen, waarbij de rechter de redelijkheid van de duur van 
de hechtenis met het oog op uitlevering moet beoordelen op het ogenblik van zijn beslissing en zich 
niet mag steunen op toekomstige omstandigheden (1). (1) Cass. 31 maart 2009, AR P. 09.0162.N, 
AC 2009, nr. 224, met concl. adv.-gen. Duinslaeger, RW 2009-2010, p. 490 en noot S.DEWULF, 
“Rechterlijke controle op de uitlevering: (r )evoluties”; Cass. 13 juli 2010, AR P.10.1173.N, AC 2010, 
nr. 481; Cass. 29 februari 2012, AR P.12.2017.F, AC 2012, nr. 140. 

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Artikel 5.1.f - Recht op vrijheid en veiligheid - 
Uitlevering - Passieve uitlevering - Hechtenis met het oog op uitlevering - Verzoek tot 
invrijheidstelling - Kamer van inbeschuldigingstelling - Wettigheid van de hechtenis - Redelijke 
termijn - Criteria

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

Wanneer het arrest van het hof van assisen de schuldigverklaring enkel motiveert door verwijzing 
naar het bevestigend antwoord van de jury op niet-geïndividualiseerde vragen die niet verwijzen 
naar enige concrete of bijzondere omstandigheid, stelt het de beschuldigde niet in staat de redenen 
te kennen van de schuldigverklaring en schendt het artikel 6.1 EVRM (1). (1) Artikel 334 Wetboek 
van Strafvordering bepaalt thans (sedert 21 januari 2010) dat het hof van assisen en de gezworenen 
zonder dat zij moeten antwoorden op alle neergelegde conclusies, de voornaamste redenen van 
hun beslissing moeten formuleren.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Hof van assisen - Schuldigverklaring - Redenen 
van de schuldigverklaring

24 november 2015 P.2015.1175.N AC nr. ...24 november 2015

Geen wetsbepaling verhindert de kamer van inbeschuldigingstelling het gevaar voor onttrekking af 
te leiden uit het gegeven dat blijkens de vordering van de procureur-generaal de uitlevering werd 
toegestaan bij een aan de betrokkene betekend ministerieel besluit, ook al maakt dit besluit geen 
deel uit van het dossier op het ogenblik van de behandeling van het verzoek tot invrijheidstelling.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Recht op voorziening bij de rechter - Uitlevering - 
Passieve uitlevering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot invrijheidstelling - Criteria - 
Gevaar voor onttrekking - Ministerieel besluit houdende uitlevering - Draagwijdte

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015
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RECHTERLIJKE ORGANISATIE

STRAFZAKEN

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de internering van de inverdenkinggestelde beveelt, 
doet zij uitspraak als een vonnisgerecht; haar arrest wordt in openbare rechtszitting uitgesproken, 
hetgeen, met toepassing van artikel 782bis, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, de aanwezigheid 
inhoudt van het openbaar ministerie.

Strafzaken - Bescherming van de maatschappij - Internering - Vonnis - Uitspraak - Aanwezigheid 
van het openbaar ministerie - Verplichting

7 oktober 2015 P.2015.1234.F AC nr. ...7 oktober 2015

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

De enkele omstandigheid dat een van de assessoren van de strafuitvoeringsrechtbank als lid van de 
psychosociale dienst van de gevangenis in het verleden over de veroordeelde verslagen heeft 
uitgebracht, houdt niet in dat hij in een andere hoedanigheid kennis heeft genomen van diens 
verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling en niet onpartijdig en onafhankelijk over de zaak kan 
oordelen (1). (1) Zie: Algemene rechtsbeginselen, Verslag van het Hof van Cassatie, 2003, 112 (117).

 - Onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter - Strafuitvoeringsrechtbank - Assessor - 
Voorheen lid van de psychosociale dienst van de gevangenis

22 december 2015 P.2015.1541.N AC nr. ...22 december 2015

RECHTSBIJSTAND

Luidens artikel 427, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wet van 
14 februari 2014, die op 1 februari 2015 in werking is getreden, moet de partij die cassatieberoep 
instelt haar cassatieberoep doen betekenen aan de partij tegen wie het gericht is; de vervolgde 
persoon is daartoe evenwel enkel verplicht in zoverre zijn cassatieberoep gericht is tegen de 
beslissing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering. het hoger beroep van de 
Belgische Staat, dat ertoe strekt de hechtenis van een vreemdeling te handhaven, is geen 
burgerlijke rechtsvordering in de zin van die bepaling; het cassatieberoep dient derhalve niet aan de 
Belgische Staat of aan het openbaar ministerie te worden betekend.

 - Cassatieberoep - Betekening aan de partij tegen wie het gericht is - Vervolgde persoon - 
Verplichting - Voorwaarde

22 december 2015 G.2015.0228.F AC nr. ...22 december 2015

- Art. 427, eerste lid Wetboek van Strafvordering

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

Algemeen - Motivering door verwijzing naar een andere beslissing - Beslissing bij wege van 
algemene en regelgevende bepaling - Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek
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Het bestreden arrest, dat om de door een partij opgeworpen exceptie van verjaring van de 
gerechtelijke band te weren enkel de motivering van een arrest van het Hof in een andere zaak 
weergeeft, zonder aan te geven dat het zich daarbij aansluit, verleent aan dat arrest van het Hof 
een algemene en als regel geldende draagwijdte, en schendt derhalve artikel 6 van het Gerechtelijk 
Wetboek (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. nr. ...  

30 november 2015 S.2015.0058.F AC nr. ...30 november 2015

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde 
rechtsregels; hij moet de juridische aard van de door partijen aangevoerde feiten en handelingen 
onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben 
gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen 
betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel 
steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering 
niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent (1). (1) Cass. 22 
januari 2015, AR C.13.0602.F, AC 2015, nr. 55; Cass. 10 februari 2014, AR C.13.0381.N, AC 2014, nr. 
105; Cass. 23 januari 2014, AR C.12.0467.N, AC 2014, nr. 58; Cass. 5 september 2013, AR 
C.12.0599.N, AC 2013, nr. 426; Cass. 14 december 2012, AR C.12.0018.N, AC 2012, nr. 690; Cass. 28 
september 2012, AR C.12.0049.N, AC 2012, nr. 500, met concl. van advocaat-generaal C. 
VANDEWAL; Cass. 29 september 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van advocaat-
generaal C. VANDEWAL; Cass. 31 januari 2011, AR C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88; Cass. 1 februari 
2010, AR S.09.0064.N, AC 2010, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal R. MORTIER; Cass. 28 
september 2009, AR C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met concl. van advocaat-generaal J.-M. 
GÉNICOT in Pas. 2009, nr. 529; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met conc1. van 
advocaat-generaal A. HENKES; Cass. 28 mei 2009, AR C.08.0066.F, AC 2009, nr. 356. 

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Recht van 
verdediging - Taak van de rechter - Ambtshalve aanvullen van redenen

3 december 2015 C.2015.0210.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Algemeen - Motivering door verwijzing naar een andere beslissing - Beslissing bij wege van 
algemene en regelgevende bepaling - Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek

30 november 2015 S.2015.0058.F AC nr. ...30 november 2015

Krachtens de artikelen 53, derde lid, en 61 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling 
van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, 
zijn de beslissingen van de kamers van beroep met redenen omkleed; dit houdt in dat de beslissing 
op de tuchtvordering melding maakt van de redenen die de rechter hebben overtuigd van het al 
dan niet bestaan van een tuchtrechtelijke inbreuk, ongeacht of een conclusie werd ingediend.

Algemeen - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - Organisatie en werking - Beslissing op de 
tuchtvordering - Wijze

10 december 2015 D.2015.0003.N AC nr. ...10 december 2015

- Artt. 53, derde lid, en 61 KB 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

GEEN CONCLUSIE
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Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Opgave 
van de wetsbepalingen met betrekking tot de rechtspleging - Verplichting

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

De beslissingen in strafzaken dienen de wetsbepalingen met betrekking tot de rechtspleging niet te 
vermelden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. …

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Opgave 
van de wetsbepalingen met betrekking tot de rechtspleging - Verplichting

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

Een vonnis of een arrest is met redenen omkleed naar vereiste van artikel 149 Grondwet wanneer 
de rechter duidelijk en ondubbelzinnig de juridische en feitelijke redenen opgeeft, ook al zijn die 
beknopt, op grond waarvan hij aldus heeft geoordeeld (1). (1) J. de Codt, Des nullités et l’instruction 
et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 201; P. Maffei, " La motivation des décisions judiciaires 
en matière répressive et son contrôle par la Cour de cassation de Belgique ", R.D.P.C., 2009, p. 889; 
zie Cass. 17 december 2008, AR P.08.1233.F,AC 2008, nr. 737.

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 
Motiveringsplicht - Artikel 149 Grondwet

25 november 2015 P.2015.0286.F AC nr. ...25 november 2015

OP CONCLUSIE

Krachtens artikel 210 Wetboek van Strafvordering wordt de beklaagde in hoger beroep gehoord 
over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis worden ingebracht; de enkele 
herneming van een in eerste aanleg gevoerd verweer vormt geen nauwkeurig bepaalde grief in de 
zin van de vermelde bepaling en de appelrechters dienen een dergelijk verweer dan ook niet te 
beantwoorden, ook niet in het geval de eerste rechter een beklaagde voor bepaalde telastleggingen 
heeft vrijgesproken (1). (1) Zie Cass. 25 november 2003, AR P.03.0549.N, AC 2003, nr. 595.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging 
in hoger beroep - Beklaagde - Nauwkeurig bepaalde grieven tegen het beroepen vonnis - 
Herneming van in eerste aanleg gevoerd verweer

24 november 2015 P.2014.1192.N AC nr. ...24 november 2015

STAAT

 - Vertegenwoordiging - Buitengerechtelijke of gerechtelijke verhoudingen met derden - Wijze - 
Aanwijzing van een onbevoegd departement
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Hoewel de Staat een en ondeelbaar is en de onderscheiden departementen geen eigen van de Staat 
onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben, wordt de Staat, in zijn buitengerechtelijke of 
gerechtelijke verhoudingen met derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister van het 
departement waarop die verhoudingen betrekking hebben en voor zover die van belang zijn voor 
de begroting van dat departement; de aanwijzing van een onbevoegd departement als 
vertegenwoordiger van de Staat heeft evenwel tot gevolg dat dit departement het bevoegde 
departement in de plaats kan stellen (1). (1) Cass. 15 maart 2012, AR F.10.0143.N, AC 2012, nr. 170; 
zie ook Cass. 21 april 1988, AR nr. 6123, AC 1988-89, nr. 479, met concl. van advocaat-generaal 
D'Hoore.

10 december 2015 C.2013.0558.N AC nr. ...10 december 2015

- Art. 705, eerste, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever beoogde om de moeilijkheden voor de eiser te 
milderen bij de aanduiding van de bevoegde minister en ervan uitging dat de bevoegdheidsdiscussie 
tussen de departementen onderling kon worden geregeld door een indeplaatsstelling via conclusie, 
en bij gebreke hieraan, verder kon geprocedeerd worden zonder indeplaatsstelling, hetzij tegen het 
oorspronkelijk in het geding betrokken departement; het feit dat de indeplaatsstelling in de regel bij 
conclusie gebeurt, belet niet dat dit bij een andere proceshandeling geschiedt.

 - Vertegenwoordiging - Aanduiding van de bevoegde minister - Bevoegdheidsdiscussie tussen de 
departementen - Wijze - Procedurele gevolgen

10 december 2015 C.2013.0558.N AC nr. ...10 december 2015

- Art. 705, eerste, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek

STEDENBOUW

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

Hij tegen wie een herstelmaatregel is bevolen moet zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing 
laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen en, zo 
zij zich heeft gemanifesteerd als procespartij, aan de herstelvorderende overheid (1). (1) Zie Cass. 
15 september 2015, AR P.15.0911.N, AC 2015, nr. …; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0398.N, AC 
2015, nr..; Cass. 22 september 2015, AR P.15.0397.N, AC 2015, nr. …

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel - 
Betekening van het cassatieberoep aan het openbaar ministerie en aan de herstelvorderende 
overheid - Verplichting

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelvordering - 
Draagwijdte
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De maatregel van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand strekt ertoe de gevolgen 
van een met de wet strijdige en voor het openbaar belang schadelijke toestand integraal te doen 
verdwijnen en daaruit vloeit voort dat de illegale constructies integraal moeten worden verwijderd 
met inbegrip van het verwijderen van de afbraakmaterialen van het terrein en het opvullen van 
eventuele bouwputten of het herstellen van het maaiveld; bij de beoordeling van een aangevoerde 
kennelijke onredelijkheid van de gevorderde maatregel van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand dient de rechter onder meer na te gaan of het gevorderde herstel 
evenredig is met de in concreto vastgestelde aantasting van de ruimtelijke ordening en de 
omstandigheid dat reeds gedeeltelijk vrijwillig uitvoering werd gegeven aan het gevorderde herstel 
van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand, belet niet dat de rechter bij de beoordeling van de 
aangevoerde onredelijkheid van de herstelvordering, welke strekt tot integraal herstel van alle 
illegale constructies, de impact van die gehele illegale constructie in aanmerking neemt (1). (1) Cass. 
18 december 2001, AR P.99.1548.N, AC 2001, nr. 709; Cass. 27 september 2011, AR P.10.2020.N, 
AC 2011, nr. 500.

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

Uit de samenhang tussen artikel 149, § 2, Stedenbouwdecreet 1999, thans artikel 6.1.41, § 4, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 148/2 Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd door 
artikel 52 Aanpassingsdecreet 2009, thans artikel 6.1.7 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 
149, § 4, Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd door artikel 53 Aanpassingsdecreet 2009, thans 
artikel 6.1.41, § 6, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en artikel 148/6 
Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd door artikel 52 Aanpassingsdecreet 2009, thans artikel 
6.1.11, tweede lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uit de doelstelling van de vereiste van 
het positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRHB), namelijk het bereiken 
van een grotere coherentie in de beleidsbeslissingen van het bestuur om herstel te vorderen, volgt 
dat de herstelvordering slechts op ontvankelijke wijze bij het parket kan worden ingeleid indien op 
de datum van de brief waarmee de vordering bij het parket wordt ingeleid het positief advies van 
de HRHB niet ouder is dan twee jaar; uit die bepalingen volgt niet dat de herstelvordering slechts bij 
de strafrechter op ontvankelijke wijze samen met de strafvordering kan aanhangig worden gemaakt 
indien op de datum van de aanhangigmaking het positief advies van de HRHB minder dan twee jaar 
oud is.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Inleiden van de 
herstelvordering - Advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid - Ontvankelijkheid

17 november 2015 P.2014.1274.N AC nr. ...17 november 2015

SANCTIES

Het staat niet aan de beslagrechter, die kennisneemt van het verzet gedaan tegen het in artikel 
6.1.50, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde dwangbevel, uitspraak te doen over de 
geldigheid van de bestuurshandeling die aan het dwangbevel ten grondslag ligt, noch over de 
geldigheid van de administratieve geldboete (1). (1) Zie concl. OM.

Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Stakingsbevel - Voortzetting - Administratieve 
boete - Dwangbevel - Geldigheid - Verzet - Beslagrechter - Bevoegdheid

3 december 2015 C.2015.0054.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 6.1.50, § 1 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de 
ruimtelijke ordening

Sancties - Wederrechtelijk uitgevoerde werken - Stakingsbevel - Voortzetting - Administratieve 

65/ 83



LiberCas 2/2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

boete - Dwangbevel - Geldigheid - Verzet - Beslagrechter - Bevoegdheid

3 december 2015 C.2015.0054.N AC nr. ...3 december 2015

STRAF

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID

Het misdrijf, bepaald in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, wordt gepleegd 
op de plaats waar de gevorderde gegevens moeten worden ontvangen; bijgevolg is de operator of 
de verstrekker die weigert deze gegevens mee te delen, in België strafbaar ongeacht zijn plaats van 
vestiging waaruit volgt, eensdeels, dat de maatregel die bestaat in de verplichting de hier bedoelde 
gegevens te verstrekken, wordt genomen op het Belgische grondgebied ten aanzien van elke 
operator of verstrekker die zijn economische activiteit actief op consumenten in België richt, 
anderdeels, dat de Belgische rechter die een in het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
veroordeelt wegens het miskennen van deze verplichting en die aldus de naleving van een in België 
genomen maatregel afdwingt, geen extraterritoriale rechtsmacht uitoefent (1). (1) Zie Cass. 18 
januari 2011, AR P.10.1347.N, AC 2011, nr. 52 met concl. eerste advocaat-generaal De Swaef; Cass. 
4 september 2012, AR P.11.1906.N, AC 2012, nr. 441; Antwerpen, 20 november 2013, T.Strafr. 
2014/1, 73, noot G.S.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Operator van een elektronisch 
communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het 
buitenland gevestigde operator of verstrekker met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - 
Medewerkingsverplichting - Weigering - Misdrijf - Strafbaarheid - Plaatsbepaling - Toepassing

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 3 Strafwetboek

De in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde strafsanctie strekt enkel 
ertoe vanwege in België actieve operatoren en verstrekkers, een maatregel af te dwingen die tot 
doel heeft loutere identificatiegegevens te verkrijgen naar aanleiding van een misdrijf waarvan de 
opsporing behoort tot de bevoegdheid van de Belgische strafrechtsmachten; die maatregel vereist 
geen aanwezigheid in het buitenland van Belgische politieambtenaren of magistraten noch van 
personen die voor hen optreden noch het stellen van enige materiële handeling in het buitenland 
zodat het derhalve een dwangmaatregel met een beperkte draagwijdte betreft, waarvan de 
uitvoering geen interventie buiten het Belgische grondgebied vereist.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Operator van een elektronisch 
communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het 
buitenland gevestigde operator of verstrekker met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - 
Medewerkingsverplichting - Weigering - Sanctie - Aard

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Operator van een elektronisch 
communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische communicatiedienst - Onderzoek in 
strafzaken - Medewerkingsverplichting - Weigering - Strafsanctie - Doel
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Artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering vermeldt dat de weigering de bedoelde 
gegevens mee te delen, wordt gestraft met een geldboete; deze strafsanctie strekt ertoe de op de 
bedoelde operatoren en verstrekkers rustende medewerkingsverplichting af te dwingen en geeft in 
zoverre aan artikel 46bis, § 2, Wetboek van Strafvordering het karakter van een dwangmaatregel.

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

Artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering vermeldt dat de weigering de bedoelde 
gegevens mee te delen, wordt gestraft met een geldboete; deze strafsanctie strekt ertoe de op de 
bedoelde operatoren en verstrekkers rustende medewerkingsverplichting af te dwingen en geeft in 
zoverre aan artikel 46bis, § 2, Wetboek van Strafvordering het karakter van een dwangmaatregel.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Operator van een elektronisch 
communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische communicatiedienst - Onderzoek in 
strafzaken - Medewerkingsverplichting - Weigering - Strafsanctie - Aard

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

De in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde strafsanctie strekt enkel 
ertoe vanwege in België actieve operatoren en verstrekkers, een maatregel af te dwingen die tot 
doel heeft loutere identificatiegegevens te verkrijgen naar aanleiding van een misdrijf waarvan de 
opsporing behoort tot de bevoegdheid van de Belgische strafrechtsmachten; die maatregel vereist 
geen aanwezigheid in het buitenland van Belgische politieambtenaren of magistraten noch van 
personen die voor hen optreden noch het stellen van enige materiële handeling in het buitenland 
zodat het derhalve een dwangmaatregel met een beperkte draagwijdte betreft, waarvan de 
uitvoering geen interventie buiten het Belgische grondgebied vereist.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Operator van een elektronisch 
communicatienetwerk of verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het 
buitenland gevestigde operator of verstrekker met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - 
Medewerkingsverplichting - Weigering - Strafsanctie - Doel

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

AUTRES PEINES

Het feit dat de rechter bij toepassing van de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek de geldwaarde 
van de vermogensvoordelen ex aequo et bono kan ramen en die waarde kan verbeurdverklaren, 
verplicht hem niet over te gaan tot de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen waarvan hij 
onaantastbaar oordeelt dat zij, hoewel zij bestaan, onvoldoende te begroten zijn; ook een begroting 
ex aequo et bono van vermogensvoordelen vereist, om niet willekeurig te zijn, dat het strafdossier 
voldoende gegevens bevat om zo nauwkeurig mogelijk de omvang van die voordelen te bepalen, 
maar bij de beoordeling of het strafdossier voldoende gegevens bevat om zo nauwkeurig mogelijk 
de omvang van de vermogensvoordelen te bepalen, mag de rechter zich niet beperken tot de 
gegevens opgenomen in de door artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek bedoelde vordering van het 
openbaar ministerie, maar dient hij rekening te houden met alle elementen van het strafdossier (1). 
(1) Zie Cass. 14 december 1994, AR P.94.1033.F, AC 1994, nr. 555; Cass. 13 november 2007, AR 
P.07.0929.N, AC 2007, nr. 547.

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Raming 
van de geldwaarde - Raming ex aequo et bono
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22 december 2015 P.2014.1306.N AC nr. ...22 december 2015

Krachtens de artikelen 42, 1°, 43, eerste lid, en 505, zesde lid, Strafwetboek is de 
verbeurdverklaring van de zaken die het voorwerp uitmaken van het witwasmisdrijf, bedoeld in 
onder meer artikel 505, eerste lid, 3°, van dat wetboek, verplicht ten aanzien van alle daders, 
mededaders of medeplichtigen van dat misdrijf, ook al heeft de veroordeelde die zaken niet in 
eigendom, zonder dat die straf de rechten mag schaden die derden op voor verbeurdverklaring 
vatbare goederen kunnen doen gelden; kunnen die zaken niet in het vermogen van de 
veroordeelde worden aangetroffen, dan gaat de rechter over tot een raming van de geldwaarde 
ervan en heeft de verbeurdverklaring betrekking op een daarmee overeenstemmend geldbedrag; 
alleen in dat laatste geval kan de rechter het verbeurd te verklaren bedrag verminderen en dit enkel 
om de veroordeelde geen onredelijk zware straf op te leggen.

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Witwasmisdrijf - Zaken die het voorwerp uitmaken van 
het witwasmisdrijf - Verplichte verbeurdverklaring

24 november 2015 P.2015.0890.N AC nr. ...24 november 2015

STRAFUITVOERING

De voorlopige invrijheidstelling om medische redenen kan, op schriftelijk verzoek van de 
veroordeelde of van diens vertegenwoordiger, worden toegekend door de strafuitvoeringsrechter, 
die zijn beslissing neemt buiten enige zitting om en zonder tegenspraak, na een met redenen 
omkleed advies van de directeur, vergezeld van medische adviezen en van het navolgend met 
redenen omkleed schriftelijk advies van het openbaar ministerie.

 - Strafuitvoeringsrechter - Verzoek voorlopige invrijheidstelling om medische redenen - Procedure

21 oktober 2015 P.2015.1261.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 74 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

De beslissingen van de strafuitvoeringsrechter die de voorlopige invrijheidstelling om medische 
redenen weigeren, deze al dan niet toekennen met of zonder een bijzondere voorwaarde dan wel 
de voorlopige invrijheidstelling herroepen, alsook de beslissingen die uitspraak doen over de 
verdere invrijheidstelling na opsluiting van de veroordeelde van wie de procureur des Konings de 
voorlopige aanhouding heeft bevolen, zijn vatbaar voor cassatieberoep; aangezien de beslissing 
alvorens recht te doen die de beslissing van de strafuitvoeringsrechter slechts uitstelt, in afwachting 
van aanvullende medische onderzoeken en niet definitief uitspraak doet over het verzoek tot 
toekenning van de voorlopige invrijheidstelling, kan er daartegen noch onmiddellijk noch uitgesteld 
cassatieberoep worden ingesteld.

 - Strafuitvoeringsrechter - Verzoek voorlopige invrijheidstelling om medische redenen - Vonnis 
alvorens recht te doen - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid

21 oktober 2015 P.2015.1261.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 96, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling - Uitspraak bij 
verstek ten aanzien van veroordeelde - Verzet - Ontvankelijkheid
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Verzet kan niet worden toegelaten wanneer de strafuitvoeringsrechtbank bij verstek ten aanzien 
van de veroordeelde uitspraak doet over een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) 
Zie Cass. 12 maart 2013, AR P.13.0185.N, AC 2013, nr. 174.

22 december 2015 P.2015.1541.N AC nr. ...22 december 2015

Het vonnis, dat uitspraak doet over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling om medische 
redenen, zonder het regelmatig aangevoerde antwoord te onderzoeken van de veroordeelde op de 
door de strafuitvoeringsrechter gestelde vragen, miskent het recht van verdediging.

 - Strafuitvoeringsrechter - Verzoek voorlopige invrijheidstelling om medische redenen - Het 
vonnis doet uitspraak zonder het antwoord te onderzoeken van de veroordeelde op de vragen 
van de rechter - Recht van verdediging - Miskenning

21 oktober 2015 P.2015.1261.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 74 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de 
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

De enkele omstandigheid dat een van de assessoren van de strafuitvoeringsrechtbank als lid van de 
psychosociale dienst van de gevangenis in het verleden over de veroordeelde verslagen heeft 
uitgebracht, houdt niet in dat hij in een andere hoedanigheid kennis heeft genomen van diens 
verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling en niet onpartijdig en onafhankelijk over de zaak kan 
oordelen (1). (1) Zie: Algemene rechtsbeginselen, Verslag van het Hof van Cassatie, 2003, 112 (117).

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter - Assessor - 
Voorheen lid van de psychosociale dienst van de gevangenis

22 december 2015 P.2015.1541.N AC nr. ...22 december 2015

STRAFVORDERING

Niets belet de rechter voor wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, zijn overtuiging te steunen 
op de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens die aan de tegenspraak van de partijen zijn 
onderworpen; het is daarbij niet vereist dat deze gegevens enkel in het kader van een gerechtelijk 
onderzoek werden verkregen (1). (1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e Editie 
2014, nr. 2084.

 - Aan de rechter overgelegde feitelijke gegevens - Wijze van verkrijging

22 december 2015 P.2015.1036.N AC nr. ...22 december 2015

 - Verjaring - Schorsing - Schorsingsgrond - Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - 
Artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering - Gedeeltelijke 
vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de bepaling tot een bepaalde datum
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In zijn arrest nr. 83/2015 van 11 juni 2015 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 7 van de wet van 14 
januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, zoals het is gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, 
gedeeltelijk vernietigd in zoverre het met name tot gevolg heeft dat de verjaring geschorst wordt 
telkens als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt uitgesteld met het oog op het 
verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen; in hetzelfde arrest heeft het Grondwettelijk 
Hof echter de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een 
nieuwe wetsbepaling en ten laatste tot 31 december 2016; die gevolgen hebben betrekking op de 
hangende zaken of de zaken waarover nog geen definitieve beslissing werd genomen.

25 november 2015 P.2015.0296.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 24, vierde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Door te oordelen dat de beklaagde bij het formuleren van zijn verzoek tot bijkomende 
onderzoekshandelingen op de hoogte was van de gevolgen die dat verzoek kon hebben op de 
verjaring, bestraft het vonnis niet de manier waarop hij zich verdedigd heeft maar stelt enkel het 
wettelijke gevolg vast van het inwilligen van een dergelijk verzoek.

 - Verjaring - Schorsing - Schorsingsgrond - Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen - 
Recht van verdediging

25 november 2015 P.2014.1704.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 24, vierde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Verval van de strafvordering - Minnelijke schikking gesloten en uitgevoerd in strafzaken tijdens 
de aanleg in cassatie

25 november 2015 P.2015.0749.F AC nr. ...25 november 2015

Aangezien de regels met betrekking tot de verjaring van de strafvordering van openbare orde zijn, is 
de rechter verplicht om de door de wet voorziene schorsingsgronden van de verjaring vast te 
stellen.

 - Verjaring - Schorsing - Schorsingsgrond - Toepassing door de rechter - Verplichting

25 november 2015 P.2014.1704.F AC nr. ...25 november 2015

Wanneer blijkt uit de rechtspleging dat, sinds het instellen van het cassatieberoep door de 
inverdenkinggestelde, de procureur-generaal bij het hof van beroep hem een minnelijke schikking 
heeft voorgesteld met inachtneming van de in artikel 216bis, §2, Wetboek van Strafvordering 
bepaalde voorwaarden en dat hij die heeft betaald, verklaart het Hof de strafvordering vervallen en 
stelt vast dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, 
nr…..

 - Verval van de strafvordering - Minnelijke schikking gesloten en uitgevoerd in strafzaken tijdens 
de aanleg in cassatie

25 november 2015 P.2015.0749.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 216bis Wetboek van Strafvordering

UITLEVERING
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Zelfs al zou het onderzoeksgerecht op basis van de concrete elementen van de zaak oordelen dat de 
persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd een ingezetene is van België of 
er verblijft, kan het de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niettemin toestaan, 
indien het van oordeel is dat de tenuitvoerlegging van de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde 
straf op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat niet door enig rechtmatig belang wordt 
gerechtvaardigd (1). (1) Zie HvJ 18 juli 2008, nr. C-66/08, Kozlowski; S. DE WULF, Handboek 
Uitleveringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, blz. 234 e.v.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging - Persoon die ingezetene is van België of er 
verblijft - Tenuitvoerlegging van de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde straf op het 
grondgebied van de uitvoerende lidstaat - Rechtvaardiging - Rechtmatig belang - Toepassing

1 december 2015 P.2015.1501.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 6, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Zelfs al zou het onderzoeksgerecht op basis van de concrete elementen van de zaak oordelen dat de 
persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd een ingezetene is van België of 
er verblijft, kan het de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niettemin toestaan, 
indien het van oordeel is dat de tenuitvoerlegging van de in de uitvaardigende lidstaat opgelegde 
straf op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat niet door enig rechtmatig belang wordt 
gerechtvaardigd (1). (1) Zie HvJ 18 juli 2008, nr. C-66/08, Kozlowski; S. DE WULF, Handboek 
Uitleveringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, blz. 234 e.v.

 - Europees aanhoudingsbevel - Weigering tenuitvoerlegging door uitvoerende rechterlijke 
autoriteit - Criteria

1 december 2015 P.2015.1501.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 6, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Uit artikel 5.1.f en 5.4 EVRM en artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet 1874 volgt dat de vreemdeling 
die is opgesloten om te worden uitgeleverd en die ter beschikking staat van de uitvoerende macht, 
niettemin het recht heeft om de rechter te vragen op korte termijn te beslissen over de wettigheid 
van zijn gevangenhouding; de rechter beoordeelt in dat kader de redelijkheid van de duur van de 
hechtenis met het oog op uitlevering op grond van de concrete gegevens van de zaak en hij kan bij 
die beoordeling onder meer rekening houden met de complexiteit van de zaak, de eventuele 
tussenkomst van internationale of buitenlandse instanties, de houding van de bij de procedure 
betrokken overheden, de mate waarin de betrokkene zelf heeft bijdragen tot het verlengen van de 
procedure en de in het geding zijnde belangen, waarbij de rechter de redelijkheid van de duur van 
de hechtenis met het oog op uitlevering moet beoordelen op het ogenblik van zijn beslissing en zich 
niet mag steunen op toekomstige omstandigheden (1). (1) Cass. 31 maart 2009, AR P. 09.0162.N, 
AC 2009, nr. 224, met concl. adv.-gen. Duinslaeger, RW 2009-2010, p. 490 en noot S.DEWULF, 
“Rechterlijke controle op de uitlevering: (r )evoluties”; Cass. 13 juli 2010, AR P.10.1173.N, AC 2010, 
nr. 481; Cass. 29 februari 2012, AR P.12.2017.F, AC 2012, nr. 140. 

 - Passieve uitlevering - Hechtenis met het oog op uitlevering - Verzoek tot invrijheidstelling - 
Kamer van inbeschuldigingstelling - Wettigheid van de hechtenis - Redelijke termijn - Criteria

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

 - Passieve uitlevering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot invrijheidstelling - Artikel 
6.1 E.V.R.M. - Geen toepassing
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Artikel 6.1 EVRM is niet van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over 
het verzoek tot invrijheidstelling door een persoon wiens uitlevering wordt gevraagd (1). (1) Zie 
Cass. 3 januari 2007, AR P.06.1456.F, AC 2007, nr. 3 (m.b.t. procedure van exequatur).

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

Geen wetsbepaling verhindert de kamer van inbeschuldigingstelling het gevaar voor onttrekking af 
te leiden uit het gegeven dat blijkens de vordering van de procureur-generaal de uitlevering werd 
toegestaan bij een aan de betrokkene betekend ministerieel besluit, ook al maakt dit besluit geen 
deel uit van het dossier op het ogenblik van de behandeling van het verzoek tot invrijheidstelling.

 - Passieve uitlevering - Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek tot invrijheidstelling - 
Artikelen 5.1.f en 5.4 EVRM - Criteria - Gevaar voor onttrekking - Ministerieel besluit houdende 
uitlevering - Draagwijdte

17 november 2015 P.2015.1425.N AC nr. ...17 november 2015

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN

De omstandigheid dat de hiërarchische verantwoordelijken met handtekeningsbevoegdheid van 
een partij bij een overeenkomst de bepalingen van de door een medewerker van die partij 
onderhandelde en voorbereide overeenkomst moesten nagaan of de mogelijkheid hadden om die 
na te gaan alvorens die overeenkomst te ondertekenen, sluit niet uit dat die medewerker, auteur of 
medeauteur van de akte, die gebruikt om die hiërarchie te misleiden.

 - Valsheid in geschriften - Door een medewerker onderhandelde en voorbereide overeenkomst - 
Toepassing

28 oktober 2015 P.2015.0573.F AC nr. ...28 oktober 2015

- Artt. 193, 196 en 197 Strafwetboek

Een overeenkomst die onderhandeld en voorbereid werd door een medewerker van een partij en 
die een intellectuele valsheid bevat die bedoeld is om die partij bij de overeenkomst te misleiden, is 
een door de wet beschermd geschrift ten aanzien van die partij.

 - Valsheid in geschriften - Door een medewerker onderhandelde en voorbereide overeenkomst - 
Beschermd geschrift

28 oktober 2015 P.2015.0573.F AC nr. ...28 oktober 2015

- Artt. 193, 196 en 197 Strafwetboek

VENNOOTSCHAPPEN

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - Gedwongen overdracht aandelen - 
Betaling overnameprijs - Bepaling door de rechter - Eisbaarheid vastgestelde prijs - Interest
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In de beslissing waarbij hij de gedwongen overdracht uitspreekt, bepaalt de rechter wanneer de 
eigendomsoverdracht en de betaling van de effecten moeten plaatsvinden; de vastgestelde prijs 
wordt pas vanaf dan eisbaar en kan voordien geen interest opbrengen (1); wanneer de prijs reeds is 
vastgesteld in het vonnis waarbij de overdracht wordt bevolen, is in geval van vertraging in de 
betaling moratoire interest verschuldigd overeenkomstig artikel 1153 Burgerlijk Wetboek; wanneer 
de overdracht wordt bevolen tegen de betaling van een voorlopig bedrag en voor het overige een 
deskundige wordt aangesteld met het oog op de begroting van de waarde van de aandelen, vormt 
de verbintenis van de overnemer tot betaling van het verschil tussen het voorlopig bedrag en de 
waarde van de aandelen, voor de raming daarvan door de rechter, een waardeschuld waarop 
vergoedende interest kan worden toegekend (2). (1) Cass. 30 oktober 2003, AR C.02.0498.N, AC 
2003, nr. 543. (2) Zie Cass. 14 maart 2008, AR C.06.0657.F, AC 2008, nr. 182, en Cass. 11 juni 2009, 
AR C.08.0196.F, AC 2009, nr. 396; zie ook Cass. 14 december 1989, AR nr. 8488, AC 1989-90, nr. 243.

3 december 2015 C.2014.0503.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 1153 Burgerlijk Wetboek

- Artt. 636 en 640 Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Handelsvennootschappen - Algemeen - Vennootschap - Niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing - Individuele schade fiscus

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

De fout van een bestuurder of zaakvoeder met betrekking tot het niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing door de vennootschap kan individuele schade opleveren voor de fiscus die erin 
bestaat dat de bedrijfsvoorheffing niet kan worden geïnd bij de vennootschap (1). (1) Zie concl. OM.

Handelsvennootschappen - Algemeen - Vennootschap - Niet doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing - Individuele schade fiscus

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

LANDBOUWVENNOOTSCHAPPEN

De Pachtwet is niet van toepassing op een overeenkomst tot oprichting van een 
landbouwvennootschap, die werd gesloten tussen de eigenaar van een land- of tuinbouwbedrijf en 
de exploitant ervan voor een duur van ten minste 27 jaar; indien een pachter een overeenkomst tot 
oprichting van een landbouwvennootschap sluit met een derde, blijft de Pachtwet echter van 
toepassing op de bestaande pachtovereenkomst tussen de verpachter en de pachter.

Landbouwvennootschappen - Oprichting - Pachtwet - Toepassingsgebied

24 december 2015 C.2015.0047.N AC nr. ...24 december 2015

- Art. 2, 5° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Landbouwvennootschappen - Hoedanigheid van beherend vennoot - Beoordeling - Taak van de 
rechter

73/ 83



LiberCas 2/2016

De omstandigheid dat een persoon de verbintenis om beherend vennoot te zijn aangaat en dit als 
dusdanig wordt vermeld in de oprichtingsakte, staat niet eraan in de weg dat de rechter nagaat of 
de betrokkene daadwerkelijk ten minste de helft van zijn arbeidstijd in de vennootschap verricht en 
de helft van zijn arbeidsinkomen uit de vennootschap haalt en dus of hij werkelijk als beherend 
vennoot kan gelden.

24 december 2015 C.2015.0047.N AC nr. ...24 december 2015

- Art. 791, eerste lid Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen

Voor de toepassing van artikel 838, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen, dient de betrokken 
natuurlijke persoon het land- of tuinbouwbedrijf daadwerkelijk te exploiteren als beherend 
vennoot, in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 791, eerste lid, Wetboek van 
Vennootschappen.

Landbouwvennootschappen - Pachtwet - Toepassingsgebied - Persoonlijke exploitatie - 
Exploitatie als beherend vennoot

24 december 2015 C.2015.0047.N AC nr. ...24 december 2015

- Artt. 791, eerste lid, en 838, eerste lid Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen

VERJARING

BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - 
Toepassingsgebied - Lening of krediet - Terugbetaling - Periodieke afbetalingen - Schuldsaldo - 
Kapitaalcomponent

3 december 2015 C.2013.0576.N AC nr. ...3 december 2015

Artikel 2277 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op het gedeelte van de periodieke 
afbetalingen of van het na de opeisbaarstelling resterend schuldsaldo van een lening of krediet dat 
betrekking heeft op het initieel toegekende kapitaal (1). (1) Zie concl. OM.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Vijfjarige verjaring - 
Toepassingsgebied - Lening of krediet - Terugbetaling - Periodieke afbetalingen - Schuldsaldo - 
Kapitaalcomponent

3 december 2015 C.2013.0576.N AC nr. ...3 december 2015

- Art. 2277, vierde en vijfde lid Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Belang

24 november 2015 P.2014.0722.N AC nr. ...24 november 2015

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnisgerecht - Bijkomende onderzoekshandelingen - 
Bevel tot persoonlijke verschijning - Bevel tot medebrenging

74/ 83



LiberCas 2/2016

24 november 2015 P.2014.0722.N AC nr. ...24 november 2015

Door te oordelen dat de beklaagde bij het formuleren van zijn verzoek tot bijkomende 
onderzoekshandelingen op de hoogte was van de gevolgen die dat verzoek kon hebben op de 
verjaring, bestraft het vonnis niet de manier waarop hij zich verdedigd heeft maar stelt enkel het 
wettelijke gevolg vast van het inwilligen van een dergelijk verzoek.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen - Recht van verdediging

25 november 2015 P.2014.1704.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 24, vierde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

De verjaring van de strafvordering wordt geschorst door het uitstellen van de zaak door het 
vonnisgerecht met het oog op de uitvoering van een bevel tot persoonlijke verschijning, zelfs indien 
dit bevel niet rechtsgeldig ter kennis werd gebracht van de betrokkene (1). (1) Zie concl. OM.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnisgerecht - Bijkomende onderzoekshandelingen - 
Bevel tot persoonlijke verschijning - Geen rechtsgeldige kennisgeving

24 november 2015 P.2014.0722.N AC nr. ...24 november 2015

Onderzoekshandelingen in de zin van artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering zijn alle door een bevoegd persoon gestelde daden van onderzoek die ertoe strekken 
gegevens te verzamelen of het dossier op de gebruikelijke wijze samen te stellen en de zaak in staat 
van wijzen te brengen; de rechter oordeelt onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en 
de gepastheid van bijkomende onderzoekshandelingen zoals het persoonlijk horen van de 
beklaagde en daartoe kan hij krachtens de artikelen 152, § 2 en § 3, en 185, § 2 en § 3, Wetboek 
van Strafvordering diens persoonlijke verschijning bevelen of in voorkomend geval een bevel tot 
medebrenging uitvaardigen; zulke bevelen uitgaande van de rechtbank die oordeelt over een 
lastens een beklaagde ingestelde strafvordering zijn bijkomende onderzoekshandelingen in de zin 
van artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering zodat het uitstel van 
behandeling van de zaak door het vonnisgerecht met het oog op de uitvoering daarvan de verjaring 
van de strafvordering schorst (1). (1) Zie concl. OM.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnisgerecht - Bijkomende onderzoekshandelingen - 
Bevel tot persoonlijke verschijning - Bevel tot medebrenging

24 november 2015 P.2014.0722.N AC nr. ...24 november 2015

De verjaring van de strafvordering loopt niet enkel in het belang van de beklaagde, maar bestaat in 
het algemeen belang (1). (1) Zie concl. OM.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Belang

24 november 2015 P.2014.0722.N AC nr. ...24 november 2015

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnisgerecht - Bijkomende onderzoekshandelingen - 
Bevel tot persoonlijke verschijning - Geen rechtsgeldige kennisgeving

24 november 2015 P.2014.0722.N AC nr. ...24 november 2015

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Toepassing door de rechter - 
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Aangezien de regels met betrekking tot de verjaring van de strafvordering van openbare orde zijn, is 
de rechter verplicht om de door de wet voorziene schorsingsgronden van de verjaring vast te 
stellen.

Verplichting

25 november 2015 P.2014.1704.F AC nr. ...25 november 2015

In zijn arrest nr. 83/2015 van 11 juni 2015 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 7 van de wet van 14 
januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, zoals het is gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, 
gedeeltelijk vernietigd in zoverre het met name tot gevolg heeft dat de verjaring geschorst wordt 
telkens als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt uitgesteld met het oog op het 
verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen; in hetzelfde arrest heeft het Grondwettelijk 
Hof echter de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een 
nieuwe wetsbepaling en ten laatste tot 31 december 2016; die gevolgen hebben betrekking op de 
hangende zaken of de zaken waarover nog geen definitieve beslissing werd genomen.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen - Artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering - 
Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de bepaling tot een bepaalde datum

25 november 2015 P.2015.0296.F AC nr. ...25 november 2015

- Art. 24, vierde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Waar artikelen 152, § 2, en 185, § 2, Wetboek van Strafvordering bepalen dat de rechtbank in elke 
stand van het geding de persoonlijke verschijning kan bevelen, beletten deze bepalingen, noch 
enige andere bepaling de rechtbank om meermaals een bevel tot persoonlijke verschijning te geven 
met betrekking tot dezelfde persoon; uitstel van de behandeling van de zaak met het oog op de 
uitvoering van elk van die daden van onderzoek schorst de verjaring van de strafvordering, zonder 
dat de schorsing langer mag zijn dan één jaar (1). (1) Zie concl. OM.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnisgerecht - Bijkomende onderzoekshandelingen - 
Meerdere bevelen tot persoonlijke verschijning

24 november 2015 P.2014.0722.N AC nr. ...24 november 2015

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Onderzoeksrechter - Verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen in kader van regeling van de rechtspleging

24 november 2015 P.2015.0535.N AC nr. ...24 november 2015

Artikel 24, derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering vereist niet dat de beslissing 
van de onderzoeksrechter tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen in het kader 
van de regeling van de rechtspleging moet zijn genomen ingevolge een verzoek tot het verrichten 
van dergelijke onderzoekshandelingen opdat de verjaring van de strafvordering zou zijn geschorst 
vanaf de eerste rechtszitting van de raadkamer die op het moment van die beslissing reeds was 
vastgesteld of opnieuw was vastgesteld met het oog op de regeling van de rechtspleging (1). (1) Zie 
concl. OM.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Onderzoeksrechter - Verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen in kader van regeling van de rechtspleging
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24 november 2015 P.2015.0535.N AC nr. ...24 november 2015

Conclusie van plaatsvervangend advocaat-generaal De Swaef.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Vonnisgerecht - Bijkomende onderzoekshandelingen - 
Meerdere bevelen tot persoonlijke verschijning

24 november 2015 P.2014.0722.N AC nr. ...24 november 2015

VERZEKERING

WAM-VERZEKERING

Krachtens artikel 2, § 1, W.A.M. 1989, worden motorrijtuigen alleen toegelaten tot het verkeer op 
de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker 
aantal personen die het recht hebben om er te komen, indien de burgerlijke aansprakelijkheid 
waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de 
bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst; een motor die bestuurd 
wordt op een omloop die volledig voor autoverkeer is gevrijwaard, is niet onderworpen aan de 
wettelijke verzekeringsplicht inzake motorrijtuigen.

WAM- verzekering - Artikel 2, § 1 - Autosportcircuit - Ongeval - Verzekeringsplicht

7 oktober 2015 P.2015.0384.F AC nr. ...7 oktober 2015

- Art. 2, § 1 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

VERZET

Verzet kan niet worden toegelaten wanneer de strafuitvoeringsrechtbank bij verstek ten aanzien 
van de veroordeelde uitspraak doet over een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (1) 
Zie Cass. 12 maart 2013, AR P.13.0185.N, AC 2013, nr. 174.

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling - Uitspraak bij 
verstek ten aanzien van veroordeelde - Verzet - Ontvankelijkheid

22 december 2015 P.2015.1541.N AC nr. ...22 december 2015

VONNISSEN EN ARRESTEN

ALLERLEI

Allerlei - Jeugdrechter in hoger beroep - Beslissing van jeugdrechter tot plaatsing in een gesloten 
afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling - Nietigverklaring
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Uit de bepalingen van artikel 12, tweede lid, Grondwet en de artikelen 1, 1°, en 2 Voorlopige 
Hechteniswet, die een algemene draagwijdte hebben en ook van toepassing zijn op minderjarigen, 
volgt dat indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uren na vrijheidsberoving 
wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling de minderjarige in vrijheid moet worden gesteld, ook al kan tegenover hem 
een opvoedende maatregel worden genomen; de jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de 
beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een 
openbare gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de 
minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in 
een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling (1). (1) Zie Cass. 15 mei 2002, AR 
P.02.0507.F, AC 2002, nr. 296; Cass. 31 augustus 2010, AR P.10.1472.N, AC 2010, nr. 491.

1 december 2015 P.2015.1335.N AC nr. ...1 december 2015

BURGERLIJKE ZAKEN

Het bestreden arrest, dat om de door een partij opgeworpen exceptie van verjaring van de 
gerechtelijke band te weren enkel de motivering van een arrest van het Hof in een andere zaak 
weergeeft, zonder aan te geven dat het zich daarbij aansluit, verleent aan dat arrest van het Hof 
een algemene en als regel geldende draagwijdte, en schendt derhalve artikel 6 van het Gerechtelijk 
Wetboek (1). (1) Zie de concl. OM in Pas. nr. ...  

Burgerlijke zaken - Algemeen - Motivering door verwijzing naar een andere beslissing - Beslissing 
bij wege van algemene en regelgevende bepaling - Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek

30 november 2015 S.2015.0058.F AC nr. ...30 november 2015

- Art. 6 Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Motivering door verwijzing naar een andere beslissing - Beslissing 
bij wege van algemene en regelgevende bepaling - Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek

30 november 2015 S.2015.0058.F AC nr. ...30 november 2015

De rechter die uitspraak doet over een geschilpunt dat bij hem niet meer aanhangig is omdat hij 
reeds vroeger in dezelfde zaak en tussen diezelfde partijen over dat geschilpunt een beslissing heeft 
gewezen en aldus zijn rechtsmacht daarover geheel heeft uitgeput, overschrijdt zijn rechtsmacht 
(1). (1) Zie Cass. 18 juni 2015, AR C.14.0491.F, AC 2015, nr. ….

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geschilpunt - Beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten 
volle uitoefent - Nieuwe beslissing van dezelfde rechter - Zelfde zaak en partijen

26 oktober 2015 C.2015.0028.N AC nr. ...26 oktober 2015

- Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

Strafzaken - Algemeen - Hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een vonnis alvorens 
recht te doen
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De appelrechter komt in de plaats van de eerste rechter en heeft dan ook tot plicht alles te doen 
wat de eerste rechter had dienen te doen en hij moet bijgevolg, zoals de eerste rechter, zowel 
uitspraak doen over de strafvordering als over de burgerlijke rechtsvorderingen, voor zover de 
eerste rechter rechtsmacht had; de appelrechter die op het enkel hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen een vonnis alvorens recht te doen dat de behandeling van de strafvordering en de 
erop gesteunde burgerlijke rechtsvorderingen heeft uitgesteld, dit vonnis teniet doet en de zaak tot 
zich trekt, dient niet alleen de strafvordering, maar ook de burgerlijke rechtsvorderingen te 
beoordelen (1). (1) M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 
Brussel, Larcier, 2012, 1029-1030; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 
2012, 1241, nr. 2518; M. BEERNAERT, H. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure 
pénale, Brugge, la Charte, 2014, 1041.

1 december 2015 P.2015.0399.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 215 Wetboek van Strafvordering

VOORLOPIGE HECHTENIS

AANHOUDING

Uit de bepalingen van artikel 12, tweede lid, Grondwet en de artikelen 1, 1°, en 2 Voorlopige 
Hechteniswet, die een algemene draagwijdte hebben en ook van toepassing zijn op minderjarigen, 
volgt dat indien de jeugdrechter niet binnen de termijn van vierentwintig uren na vrijheidsberoving 
wettig heeft beslist tot de plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een openbare 
gemeenschapsinstelling de minderjarige in vrijheid moet worden gesteld, ook al kan tegenover hem 
een opvoedende maatregel worden genomen; de jeugdrechter in hoger beroep die vaststelt dat de 
beschikking van de jeugdrechter tot plaatsing van een minderjarige in een gesloten afdeling van een 
openbare gemeenschapsinstelling nietig is wegens niet-naleving van het hoorrecht van de 
minderjarige, kan niet met terugwerkende kracht beslissen tot de plaatsing van een minderjarige in 
een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling (1). (1) Zie Cass. 15 mei 2002, AR 
P.02.0507.F, AC 2002, nr. 296; Cass. 31 augustus 2010, AR P.10.1472.N, AC 2010, nr. 491.

Aanhouding - Minderjarige - Vrijheidsberoving - Beslissing tot plaatsing in een gesloten afdeling 
van een openbare gemeenschapsinstelling - Termijn van vierentwintig uur - Overschrijding

1 december 2015 P.2015.1335.N AC nr. ...1 december 2015

BEVEL TOT AANHOUDING

Uit de bepalingen van artikel 16, § 2 en § 4, Voorlopige Hechteniswet volgt dat indien het verhoor 
bedoeld in dit artikel 16, § 2 wordt afgenomen zonder bijstand van een advocaat, en zonder dat de 
inverdenkinggestelde daarvan afstand heeft gedaan, de inverdenkinggestelde, in beginsel, in 
vrijheid moet worden gesteld; van de verplichte bijstand van een advocaat kan enkel worden 
afgeweken wegens dwingende redenen van algemeen belang of wanneer dit ingevolge overmacht, 
dit is een onvoorzienbare omstandigheid, onmogelijk is (1). (1) Zie Cass. 29 mei 2012, P.12.0878.N, 
RW  2012-13, 779-782, noot B. DE SMET; Cass. 18 juni 2013,  P.13.1022.N, RW  2013-14, blz. 861-
865, noot B. DE SMET.

Bevel tot aanhouding - Voorafgaand verhoor - Gebrek aan bijstand van een advocaat - Geen 
afstand van het recht op bijstand - Afwijking

1 december 2015 P.2015.1508.N AC nr. ...1 december 2015
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VORDERING IN RECHTE

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Schuldenaar - Faillissement - Schuldeiser - Individuele schade - Vordering in rechte tegen derde

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

Het faillissement van de schuldenaar staat er niet aan in de weg dat een schuldeiser vergoeding 
vordert van een derde door wiens fout schade ontstaan is die hem alleen treft (1). (1) Zie concl. OM.

 - Schuldenaar - Faillissement - Schuldeiser - Individuele schade - Vordering in rechte tegen derde

17 december 2015 F.2014.0024.N AC nr. ...17 december 2015

VREEMDELINGEN

Wanneer de rechter beslist dat de administratieve bewaringsmaatregel waarvan hij de wettigheid 
toetst geen bestaansreden meer heeft, hoeft hij geen uitspraak meer te doen over de bewaring van 
de vreemdeling; de kamer van inbeschuldigingstelling die evenwel, in het kader van de mate waarin 
de zaak bij haar aanhangig is gemaakt, beslist de vreemdeling ter beschikking van de Dienst 
Vreemdelingenzaken te houden, begaat machtsoverschrijding en schendt artikel 1138, 3°, 
Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie Cass. 20 oktober 2010, AR P.10.1553.F, AC 2010, nr. 618.

 - Administratieve bewaringsmaatregel - Beroep bij de rechterlijke macht - Wettigheidstoezicht - 
Maatregel zonder bestaansreden - Gevolg - Beslissing van de rechter om de vreemdeling ter 
beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te houden - Wettigheid

21 oktober 2015 P.2015.1257.F AC nr. ...21 oktober 2015

- Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

UITLEGGING

Uitlegging - Decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2004 - Artikel 76 - Strekking en doelstelling - Eigen beperkte regeling van terugkoop
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Artikel 76 van het Decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2004, dat met ingang van 1 januari 2004 artikel 32, §1, Wet Economische Expansie 
verving, strekt er, net zoals artikel 32, §1, Wet Economische Expansie, toe het gebruik of het 
verwerven van gronden afhankelijk te maken van de bestendiging van de economische 
bedrijvigheid die erop wordt uitgeoefend en voorziet daartoe onder meer in een eigen verplichte 
regeling van terugkoop die geenszins gelijkstaat met de privaatrechtelijke bepalingen in het 
Burgerlijk wetboek over het recht van wederinkoop; hieruit vloeit voort dat de termijn van vijf jaren 
tot dewelke artikel 1660 Burgerlijk Wetboek het recht van wederinkoop, bedoeld in artikel 1659 
Burgerlijk Wetboek, beperkt, ook onder de gelding van artikel 76 van het Decreet van 19 december 
2003, niet van toepassing is op het in artikel 76 van het Decreet van 19 december 2003 bedoelde 
terugkooprecht (1). (1) Zie concl. OM.

3 december 2015 C.2014.0428.N AC nr. ...3 december 2015

- Artt. 1659 en 1660 Burgerlijk Wetboek

- Art. 76 Decreet 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Uitlegging - Decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 2004 - Artikel 76 - Strekking en doelstelling - Eigen beperkte regeling van terugkoop

3 december 2015 C.2014.0428.N AC nr. ...3 december 2015

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE

Het misdrijf, bepaald in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, wordt gepleegd 
op de plaats waar de gevorderde gegevens moeten worden ontvangen; bijgevolg is de operator of 
de verstrekker die weigert deze gegevens mee te delen, in België strafbaar ongeacht zijn plaats van 
vestiging waaruit volgt, eensdeels, dat de maatregel die bestaat in de verplichting de hier bedoelde 
gegevens te verstrekken, wordt genomen op het Belgische grondgebied ten aanzien van elke 
operator of verstrekker die zijn economische activiteit actief op consumenten in België richt, 
anderdeels, dat de Belgische rechter die een in het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
veroordeelt wegens het miskennen van deze verplichting en die aldus de naleving van een in België 
genomen maatregel afdwingt, geen extraterritoriale rechtsmacht uitoefent (1). (1) Zie Cass. 18 
januari 2011, AR P.10.1347.N, AC 2011, nr. 52 met concl. eerste advocaat-generaal De Swaef; Cass. 
4 september 2012, AR P.11.1906.N, AC 2012, nr. 441; Antwerpen, 20 november 2013, T.Strafr. 
2014/1, 73, noot G.S.

Werking in de tijd en in de ruimte - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of 
verstrekker met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - 
Weigering - Misdrijf - Plaatsbepaling - Toepassing

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 3 Strafwetboek

Werking in de tijd en in de ruimte - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of 
verstrekker met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - 
Weigering - Misdrijf - Bevoegdheid van de nationale rechter
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Het misdrijf, bepaald in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, wordt gepleegd 
op de plaats waar de gevorderde gegevens moeten worden ontvangen; bijgevolg is de operator of 
de verstrekker die weigert deze gegevens mee te delen, in België strafbaar ongeacht zijn plaats van 
vestiging waaruit volgt, eensdeels, dat de maatregel die bestaat in de verplichting de hier bedoelde 
gegevens te verstrekken, wordt genomen op het Belgische grondgebied ten aanzien van elke 
operator of verstrekker die zijn economische activiteit actief op consumenten in België richt, 
anderdeels, dat de Belgische rechter die een in het buitenland gevestigde operator of verstrekker 
veroordeelt wegens het miskennen van deze verplichting en die aldus de naleving van een in België 
genomen maatregel afdwingt, geen extraterritoriale rechtsmacht uitoefent (1). (1) Zie Cass. 18 
januari 2011, AR P.10.1347.N, AC 2011, nr. 52 met concl. eerste advocaat-generaal De Swaef; Cass. 
4 september 2012, AR P.11.1906.N, AC 2012, nr. 441; Antwerpen, 20 november 2013, T.Strafr. 
2014/1, 73, noot G.S.

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

- Art. 3 Strafwetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking van de wet in de tijd - Nieuwe strafwet - Feit 
gepleegd onder vigeur van de oude wet

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

De in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde strafsanctie strekt enkel 
ertoe vanwege in België actieve operatoren en verstrekkers, een maatregel af te dwingen die tot 
doel heeft loutere identificatiegegevens te verkrijgen naar aanleiding van een misdrijf waarvan de 
opsporing behoort tot de bevoegdheid van de Belgische strafrechtsmachten; die maatregel vereist 
geen aanwezigheid in het buitenland van Belgische politieambtenaren of magistraten noch van 
personen die voor hen optreden noch het stellen van enige materiële handeling in het buitenland 
zodat het derhalve een dwangmaatregel met een beperkte draagwijdte betreft, waarvan de 
uitvoering geen interventie buiten het Belgische grondgebied vereist.

Werking in de tijd en in de ruimte - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of 
verstrekker met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - 
Vereisten

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Internationaal humanitair recht - 
Ernstige schendingen - Misdrijf gepleegd door een Belg in het buitenland - Bevoegdheid van de 
Belgische rechter - Artikel 12bis, V.T.Sv. - Toepassing

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

Wanneer het aan een vervolgde persoon ten laste gelegde feit gekwalificeerd wordt volgens de 
omschrijving van een nieuwe wet terwijl het onder vigeur van de oude wet werd gepleegd, moet de 
rechter vaststellen dat het feit ook strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd; deze 
vaststelling vereist dat hij de bepalingen van de oude wet vermeldt welke de bestanddelen van het 
misdrijf omschrijven en welke de straf bepalen (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking van de wet in de tijd - Nieuwe strafwet - Feit 
gepleegd onder vigeur van de oude wet
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25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

Artikel 6, 1°bis, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering heeft betrekking op de vervolging 
in België van iedere Belg die buiten het grondgebied van het Rijk zich schuldig maakt aan een 
ernstige schending van het internationaal humanitair recht in boek II, titel Ibis, van het 
Strafwetboek omschreven; artikel 12bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is niet van 
toepassing op een dergelijke vervolging (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2015, nr. ….

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de ruimte - Internationaal humanitair recht - 
Ernstige schendingen - Misdrijf gepleegd door een Belg in het buitenland - Bevoegdheid van de 
Belgische rechter - Artikel 12bis, V.T.Sv. - Toepassing

25 november 2015 P.2015.1461.F AC nr. ...25 november 2015

De in artikel 46bis, § 2, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde strafsanctie strekt enkel 
ertoe vanwege in België actieve operatoren en verstrekkers, een maatregel af te dwingen die tot 
doel heeft loutere identificatiegegevens te verkrijgen naar aanleiding van een misdrijf waarvan de 
opsporing behoort tot de bevoegdheid van de Belgische strafrechtsmachten; die maatregel vereist 
geen aanwezigheid in het buitenland van Belgische politieambtenaren of magistraten noch van 
personen die voor hen optreden noch het stellen van enige materiële handeling in het buitenland 
zodat het derhalve een dwangmaatregel met een beperkte draagwijdte betreft, waarvan de 
uitvoering geen interventie buiten het Belgische grondgebied vereist.

Werking in de tijd en in de ruimte - Operator van een elektronisch communicatienetwerk of 
verstrekker van een elektronische communicatiedienst - In het buitenland gevestigde operator of 
verstrekker met activiteit in België - Onderzoek in strafzaken - Medewerkingsverplichting - 
Weigering - Strafsanctie - Doel

1 december 2015 P.2013.2082.N AC nr. ...1 december 2015

WRAKING

Door ambtshalve de niet-ontvankelijkheid van de vorderingen tot wraking op te werpen omdat zij in 
werkelijkheid dienen te worden aangezien als een vordering tot onttrekking, zonder dat de eiser de 
mogelijkheid had hierover standpunt in te nemen, miskennen de appelrechters het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

 - Arts - Tucht - Vordering tot wraking - Ambtshalve opwerping niet-ontvankelijkheid vordering

10 december 2015 D.2014.0010.N AC nr. ...10 december 2015

- Art. 836, tweede lid Gerechtelijk Wetboek
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