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LiberCas 8/2016

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

SCHADE

De benadeelde van een onrechtmatige daad heeft in beginsel recht op volledige vergoeding van zijn 
schade; hij is niet verplicht de schade zoveel als mogelijk te beperken; hij moet alleen de redelijke 
maatregelen nemen om het nadeel te beperken als dat met de houding van een redelijk en 
voorzichtig persoon strookt (1). (1) Cass. 14 mei 1992, AR 9336, AC 1991-92, nr. 478; Cass. 25 
oktober 1991, AR 7348, AC 1991-92, nr. 113.

Schade - Allerlei - Benadeelde - Schadebeperking

13 juni 2016 C.2015.0305.N AC nr. ...13 juni 2016

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

ADVOCAAT

Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing vanaf 1 februari 2016, 
volgt dat behalve het openbaar ministerie de eiser in cassatie zijn middelen slechts kan aanvoeren in 
een memorie die ondertekend is door een advocaat die houder is van het in artikel 425, § 1, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde getuigschrift (1). (1) Zie R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, 
“De cassatieprocedure in strafzaken na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook 
verbetering?”, NC 2015, (347) 355-356, nr. 21-24.

 - Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Vormvereisten - Handtekening door advocaat

22 maart 2016 P.2016.0020.N AC nr. ...22 maart 2016

Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat het voor het Hof van Cassatie voor 
een partij niet langer mogelijk is zichzelf te verdedigen en dat steeds de bijstand van een raadsman 
vereist is voor het ondertekenen van de memorie; dat een partij zelf advocaat is, ontslaat haar niet 
van de verplichting beroep te doen op een raadsman (1). (1) Zie Cass. 22 maart 2016, AR 
P.15.1067.N, AC 2016, nr. …; R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, “De cassatieprocedure in strafzaken 
na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?”, NC 2015, (347) 355, nr. 21-
22 en 384, nr. 90.

 - Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Vormvereisten - Handtekening door advocaat - Partij 
die zelf advocaat is

22 maart 2016 P.2015.0703.N AC nr. ...22 maart 2016

Uit artikel 429, derde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat het voor het Hof van Cassatie voor 
een partij niet langer mogelijk is zich zelf te verdedigen en dat steeds de bijstand van een raadsman 
vereist is voor het ondertekenen van de memorie; dat een partij zelf advocaat is, ontslaat deze niet 
van de verplichting beroep te doen op een raadsman (1). (1) Zie Cass. 22 maart 2016, AR 
P.15.0703.N, AC 2016, nr. …; R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, “De cassatieprocedure in strafzaken 
na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?”, NC 2015, (347) 355, nr. 21-
22 en 384, nr. 90.

 - Cassatieberoep - Strafzaken - Memorie - Vormvereisten - Handtekening door advocaat - Partij 
die zelf advocaat is

22 maart 2016 P.2015.1067.N AC nr. ...22 maart 2016
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BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

De commissie tot bescherming van de maatschappij en in hoger beroep de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij kunnen de invrijheidsstelling, al dan niet op proef, van een 
geïnterneerde enkel gelasten wanneer zijn geestestoestand voldoende verbeterd is en de 
voorwaarden voor zijn reclassering vervuld zijn; zij zijn niet bevoegd de wettigheid van een beslissing 
van een vonnisgerecht tot internering te onderzoeken en de invrijheidsstelling van een 
geïnterneerde wegens een onwettigheid van dergelijke beslissing te gelasten.

Commissie tot bescherming van de maatschappij - Bevoegdheid - Internering - Draagwijdte - 
Wettigheid van de beslissing tot internering door het vonnisgerecht

8 maart 2016 P.2015.1539.N AC nr. ...8 maart 2016

HOGE COMMISSIE

De commissie tot bescherming van de maatschappij en in hoger beroep de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij kunnen de invrijheidsstelling, al dan niet op proef, van een 
geïnterneerde enkel gelasten wanneer zijn geestestoestand voldoende verbeterd is en de 
voorwaarden voor zijn reclassering vervuld zijn; zij zijn niet bevoegd de wettigheid van een beslissing 
van een vonnisgerecht tot internering te onderzoeken en de invrijheidsstelling van een 
geïnterneerde wegens een onwettigheid van dergelijke beslissing te gelasten.

Hoge commissie - Bevoegdheid - Internering - Draagwijdte - Wettigheid van de beslissing tot 
internering door het vonnisgerecht

8 maart 2016 P.2015.1539.N AC nr. ...8 maart 2016

INTERNERING

De commissie tot bescherming van de maatschappij en in hoger beroep de hoge commissie tot 
bescherming van de maatschappij kunnen de invrijheidsstelling, al dan niet op proef, van een 
geïnterneerde enkel gelasten wanneer zijn geestestoestand voldoende verbeterd is en de 
voorwaarden voor zijn reclassering vervuld zijn; zij zijn niet bevoegd de wettigheid van een beslissing 
van een vonnisgerecht tot internering te onderzoeken en de invrijheidsstelling van een 
geïnterneerde wegens een onwettigheid van dergelijke beslissing te gelasten.

Internering - Bevoegdheid van de commissie tot bescherming van de maatschappij en de hoge 
commissie - Draagwijdte - Wettigheid van de beslissing tot internering door het vonnisgerecht

8 maart 2016 P.2015.1539.N AC nr. ...8 maart 2016

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN

ALGEMEEN

Algemeen - Cassatieberoep - Algemene verplichting tot betekening - Op grond van artikel 235bis 
Wetboek van Strafvordering genomen beslissing - Toepassing
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Met de bepaling van 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 in strafzaken, 
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 op de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen 
gevallen; een partij. die geen vervolgde partij is. moet zijn cassatieberoep in zoverre het is gericht 
tegen een op grond van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering genomen beslissing laten 
betekenen aan de partijen tegen wie het is gericht.

22 maart 2016 P.2015.1521.N AC nr. ...22 maart 2016

ALLERLEI

De beslissing van de strafrechter over een door de herstelvorderende overheid ingediende 
herstelvordering is een maatregel van burgerlijke aard. die niettemin onder de strafvordering valt en 
het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstelvorderende overheid per brief 
geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het aanwenden van 
rechtsmiddelen en dit ongeacht of de herstelvorderende overheden zich als procespartij hebben 
gemanifesteerd; de veroordeelde die op grond van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek de 
opheffing vordert van een hem ter verzekering van de uitvoering van een herstelmaatregel 
opgelegde dwangsom, de opschorting van de looptijd van die dwangsom of de vermindering ervan 
wegens blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen, is dan ook geen vervolgde partij in de zin van artikel 427, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering waaruit volgt dat hij zijn cassatieberoep moet laten betekenen aan de personen tegen 
wie het is gericht, namelijk het openbaar ministerie bij het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over 
die vordering en de herstelvorderende overheid in wiens voordeel de veroordeling tot betaling van 
een dwangsom werd uitgesproken (1). (1) Zie Cass. 25 mei 2010, AR P.09.1761.N, AC 2010, nr. 364; 
Cass. 13 oktober 2015, AR P.15.0305.N, AC 2015, nr…

Allerlei - Strafzaken - Stedenbouw - Veroordeelde - Cassatieberoep tegen de beslissing over de 
vordering van de veroordeelde betreffende de hem opgelegde dwangsom - Verplichting te 
betekenen aan het openbaar ministerie - Verzuim

22 maart 2016 P.2015.1665.N AC nr. ...22 maart 2016

- Art. 6.1.41, §§ 1, 3 en 4 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving 
op de ruimtelijke ordening

BEVOEGDHEID EN AANLEG

STRAFZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Correctionele rechtbank - Milieurecht - 
Waals Gewest - Milieuvergunning - Inbreuk - Administratieve geldboete - Beroep voor de 
correctionele rechtbank - Territoriale bevoegdheid

4 mei 2016 P.2016.0082.F AC nr. ...4 mei 2016

Strafzaken - Bevoegdheid - Territoriale bevoegdheid - Correctionele rechtbank - Milieurecht - 
Waals Gewest - Milieuvergunning - Inbreuk - Administratieve geldboete - Beroep voor de 
correctionele rechtbank - Territoriale bevoegdheid
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Artikel 139 Wetboek van Strafvordering, naar luid waarvan de territoriale bevoegdheid van de 
correctionele rechtbank in de regel wordt bepaald door, ofwel de plaats van het misdrijf, ofwel de 
effectieve verblijfplaats van de verdachte op het tijdstip waarop de strafvordering op gang wordt 
gebracht, ofwel de plaats waar de verdachte is gevonden, is toepasselijk op de territoriale 
bevoegdheid van de rechter die ermee belast wordt het beroep te onderzoeken tegen de 
administratieve geldboete die bij artikel D.164 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 27 
mei 2004 betreffende Boek I Milieuwetboek is ingevoerd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ….

4 mei 2016 P.2016.0082.F AC nr. ...4 mei 2016

BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN

Wanneer de verweerder niet aanvoerde dat de eiser bij toepassing van artikel 1341 Burgerlijk 
Wetboek het bewijs van de verbintenis tot betaling van de aannemingssom enkel kan leveren door 
middel van een akte, miskent de appelrechter, die de vordering afwijst op grond van de ambtshalve 
aangevoerde reden dat de eiser geen akte voorlegt waaruit de beweerde verbintenis van de 
verweerder tot betaling zou kunnen blijken en dat het bewijs door getuigen en feitelijke vermoedens 
niet is toegelaten aangezien de te bewijzen rechtshandeling een overeenkomst betreft waarvan de 
waarde 375 euro te boven gaat, zonder dit middel aan de tegenspraak van de partijen te 
onderwerpen, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Allerlei - Afwezigheid van akte - Ambtshalve aangevoerde reden - 
Geen tegenspraak - Gevolg - Recht van verdediging - Toepassing - Verbintenis

2 juni 2016 C.2014.0029.N AC nr. ...2 juni 2016

STRAFZAKEN

De rechter verantwoordt zijn beslissing om de beklaagde vrij te spreken naar recht, wanneer hij zijn 
overtuiging niet heeft gegrond op openstaande vragen die het gevolg zijn van lacunes in het 
onderzoek, maar op onverenigbaarheden tussen het verhaal van het kind dat feiten van seksueel 
misbruik aanvoert en de gegevens van het strafdossier, waardoor er twijfel blijft bestaan over de 
schuldvraag (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. …

Strafzaken - Bewijsvoering - Lacunes in het gerechtelijk onderzoek - Gevolg - Vrijspraak op grond 
van andere gegevens - Wettigheid

18 mei 2016 P.2016.0204.F AC nr. ...18 mei 2016

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Milieurecht - Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid - Opzettelijk niet uitvoeren, niet betalen of negeren van 
bestuurlijke maatregelen na milieumisdrijf - Beoordeling wettigheid van de opgelegde bestuurlijke 
maatregelen door strafrechter - Voorafgaande definitieve beslissing van administratieve rechter 
over bewijs milieumisdrijf
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De strafrechter die moet oordelen of een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het door artikel 
16.6.1, § 2, 1°, DABM bepaalde wanbedrijf, kan bij de beoordeling van de wettigheid van de 
bestuurlijke maatregel nagaan of het milieumisdrijf op grond waarvan de niet-uitgevoerde, niet-
betaalde of genegeerde bestuurlijke maatregel werd opgelegd, bewezen is; indien de 
administratieve rechter reeds bij definitieve beslissing heeft geoordeeld dat het milieumisdrijf dat 
aan de bestuurlijke maatregel ten grondslag ligt, is bewezen, bindt die beslissing de strafrechter.

22 maart 2016 P.2014.1314.N AC nr. ...22 maart 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Bewijsvoering - Lacunes in het gerechtelijk onderzoek - Gevolg - Vrijspraak op grond 
van andere gegevens - Wettigheid

18 mei 2016 P.2016.0204.F AC nr. ...18 mei 2016

Het verbod voor de rechter om uitspraak te doen op grond van elementen waarvan hij slechts uit 
persoonlijke wetenschap kennis draagt, is slechts het logisch uitvloeisel van zijn plicht om zijn 
beslissing uitsluitend te laten steunen op elementen waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 13 februari 2007, AR P.06.1533.N, AC 2007, nr. 84.  

Strafzaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de 
rechter zijn beslissing steunt - Recht van verdediging - Recht op een contradictoir debat

4 mei 2016 P.2015.0651.F AC nr. ...4 mei 2016

Het afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding van de wet of de 
reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, dat aan de overtreder wordt toegezonden 
binnen veertien dagen te rekenen van de datum van de vaststelling van het misdrijf, zoals dit is 
voorgeschreven bij artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet, moet niet door de verbalisant 
ondertekend zijn; de omstandigheid dat dit afschrift niet ondertekend is zoals het origineel tast de 
bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal niet aan en belet niet dat de overtreder zijn 
verdediging kan voeren, noch dat zijn proces eerlijk verloopt (1). (1) Cass. 21 juni 1978, AC 1978, 
1228 (toen nog een termijn van 8 dagen voor toezending van het afschrift).

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Wegverkeerswet - Afschrift van het proces-verbaal tot 
vaststelling van een overtreding - Geen verplichting tot ondertekening

8 maart 2016 P.2014.1300.N AC nr. ...8 maart 2016

BURGERLIJKE RECHTEN - POLITIEKE RECHTEN

Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem heeft dezelfde draagwijdte als de bepalingen van 
artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM; onder identieke of substantieel 
dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden welke 
onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn (1). (1) Zie Cass. 20 mei 2014, AR 
P.13.0026.N, AC 2014, nr. 357; Cass. 24 juni 2014, AR P.13.1747.N, AC 2014, nr. 452; Cass. 17 
februari 2015, AR P.14.1509.N, AC 2015, nr. 119; Cass. 24 april 2015, AR F.14.0045.N, AC 2015, nr. 
275.

 - Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.7 - Algemeen 
rechtsbeginsel "non bis in idem"
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22 maart 2016 P.2015.0736.N AC nr. ...22 maart 2016

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door een ondubbelzinnige 
wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeksrechter voor wie wordt verschenen; de 
onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder meer 
blijkt wie zich bij hem voor welke feiten burgerlijke partij heeft gesteld en het is ingevolge dit proces-
verbaal dat de strafvordering is ingesteld (1). (1) Zie Cass. 13 april 2010, AR P.09.1778.N, AC 2010, nr. 
254; Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

 - Strafzaken - Burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

De omstandigheid dat een burgerlijke partij in de akte van burgerlijkepartijstelling aan de bij de 
onderzoeksrechter aangebrachte feiten een bepaalde kwalificatie heeft gegeven, belet de 
onderzoeksrechter niet prima facie te oordelen dat deze feiten onder geen enkele strafrechtelijke 
kwalificatie kunnen worden gebracht en er dan ook grond is om het dossier mee te delen aan het 
openbaar ministerie met het oog op de regeling van de rechtspleging.

 - Gerechtelijk onderzoek - Akte van burgerlijke partijstelling - Kwalificatie gegeven door de 
burgerlijke partij aan de bij de onderzoeksrechter aangebrachte feiten

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

Ter gelegenheid van de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter en het opstellen van het 
proces-verbaal van die stelling kan de burgerlijke partij aan de onderzoeksrechter stavingsstukken 
overhandigen die de geacteerde klacht kunnen toelichten, aanvullen of ondersteunen; de loutere 
neerlegging van die stukken stelt de strafvordering niet in werking en noch de Taalwet 
Gerechtszaken noch enige andere wettelijke bepaling schrijft voor dat die stukken in de taal van de 
rechtbank waartoe de onderzoeksrechter behoort, moeten zijn opgesteld (1). (1) Zie Cass. 4 februari 
2015, AR P.14.1148.F, AC 2015, nr. 84.

 - Strafzaken - Burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Proces-verbaal van 
burgerlijkepartijstelling - Neerlegging van stavingsstukken

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door een ondubbelzinnige 
wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeksrechter voor wie wordt verschenen; de 
onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder meer 
blijkt wie zich bij hem voor welke feiten burgerlijke partij heeft gesteld en het is ingevolge dit proces-
verbaal dat de strafvordering is ingesteld (1). (1) Zie Cass. 13 april 2010, AR P.09.1778.N, AC 2010, nr. 
254; Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

 - Strafzaken - Burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

 - Strafzaken - Burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Proces-verbaal van 
burgerlijkepartijstelling - Taalgebruik
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Het proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter dient overeenkomstig 
artikel 12 Taalwet Gerechtszaken te worden opgesteld in de taal van de rechtbank waartoe de 
onderzoeksrechter behoort; op het opstellen van dit proces-verbaal zijn de artikelen 13 tot en met 
16 Taalwet Gerechtszaken, die het taalgebruik regelen voor de onderzoeksgerechten en de 
vonnisgerechten en de wijziging van de toe te passen taal, niet van toepassing (1). (1) Zie Cass. 3 
maart 2015, AR P.14.0048.N, AC 2015, nr. 153.

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

CASSATIEBEROEP

STRAFZAKEN

De beslissing van de strafrechter over een door de herstelvorderende overheid ingediende 
herstelvordering is een maatregel van burgerlijke aard. die niettemin onder de strafvordering valt en 
het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstelvorderende overheid per brief 
geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het aanwenden van 
rechtsmiddelen en dit ongeacht of de herstelvorderende overheden zich als procespartij hebben 
gemanifesteerd; de veroordeelde die op grond van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek de 
opheffing vordert van een hem ter verzekering van de uitvoering van een herstelmaatregel 
opgelegde dwangsom, de opschorting van de looptijd van die dwangsom of de vermindering ervan 
wegens blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen, is dan ook geen vervolgde partij in de zin van artikel 427, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering waaruit volgt dat hij zijn cassatieberoep moet laten betekenen aan de personen tegen 
wie het is gericht, namelijk het openbaar ministerie bij het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over 
die vordering en de herstelvorderende overheid in wiens voordeel de veroordeling tot betaling van 
een dwangsom werd uitgesproken (1). (1) Zie Cass. 25 mei 2010, AR P.09.1761.N, AC 2010, nr. 364; 
Cass. 13 oktober 2015, AR P.15.0305.N, AC 2015, nr…

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Stedenbouw - 
Veroordeelde - Cassatieberoep tegen de beslissing over de vordering van de veroordeelde 
betreffende de hem opgelegde dwangsom - Verplichting te betekenen aan het openbaar 
ministerie - Verzuim

22 maart 2016 P.2015.1665.N AC nr. ...22 maart 2016

- Art. 6.1.41, §§ 1, 3 en 4 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving 
op de ruimtelijke ordening

Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat hij die namens een partij ter griffie 
van het Hof een memorie wil indienen niet alleen moet doen blijken van zijn hoedanigheid van 
advocaat, maar ook van het feit dat hij houder is van het door artikel 425, § 1, tweede lid, bedoelde 
getuigschrift (1). (1) Zie Cass. 22 maart 2016, AR P.16.0020.N, AC 2016, nr. …; Cass. 11 mei 2016, AR 
P.16.0173.F, AC 2016, nr. …

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Vormvereisten

3 mei 2016 P.2016.0228.N AC nr. ...3 mei 2016

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

8/ 33



LiberCas 8/2016

Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing vanaf 1 februari 2016, 
volgt dat behalve het openbaar ministerie de eiser in cassatie zijn middelen slechts kan aanvoeren in 
een memorie die ondertekend is door een advocaat die houder is van het in artikel 425, § 1, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde getuigschrift (1). (1) Zie R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, 
“De cassatieprocedure in strafzaken na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook 
verbetering?”, NC 2015, (347) 355-356, nr. 21-24.

22 maart 2016 P.2016.0020.N AC nr. ...22 maart 2016

Met de bepaling van 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 in strafzaken, 
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 op de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen 
gevallen; een partij. die geen vervolgde partij is. moet zijn cassatieberoep in zoverre het is gericht 
tegen een op grond van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering genomen beslissing laten 
betekenen aan de partijen tegen wie het is gericht.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Algemene verplichting 
tot betekening - Op grond van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering genomen beslissing - 
Toepassing

22 maart 2016 P.2015.1521.N AC nr. ...22 maart 2016

Uit artikel 429, derde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat het voor het Hof van Cassatie voor 
een partij niet langer mogelijk is zich zelf te verdedigen en dat steeds de bijstand van een raadsman 
vereist is voor het ondertekenen van de memorie; dat een partij zelf advocaat is, ontslaat deze niet 
van de verplichting beroep te doen op een raadsman (1). (1) Zie Cass. 22 maart 2016, AR 
P.15.0703.N, AC 2016, nr. …; R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, “De cassatieprocedure in strafzaken 
na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?”, NC 2015, (347) 355, nr. 21-
22 en 384, nr. 90.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Vormvereisten - 
Handtekening door advocaat - Partij die zelf advocaat is

22 maart 2016 P.2015.1067.N AC nr. ...22 maart 2016

Met de termijn van twee maanden bedoelt artikel 429 Wetboek van Strafvordering twee 
kalendermaanden; hieruit volgt dat wanneer het cassatieberoep ingesteld is op 31 december, de 
termijn van twee maanden verstrijkt op 28 februari en, in het geval van schrikkeljaar, 29 februari.

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Termijn van twee 
maanden

3 mei 2016 P.2016.0031.N AC nr. ...3 mei 2016

Overeenkomstig het tweede lid van artikel 427 Wetboek van Strafvordering moet het exploot van 
betekening van het cassatieberoep binnen de termijn bepaald in artikel 429 Wetboek van 
Strafvordering neergelegd worden ter griffie van het Hof van Cassatie. 

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Exploot van 
betekening - Neerlegging ter griffie

3 mei 2016 P.2016.0031.N AC nr. ...3 mei 2016

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn voor memories en stukken - Memorie - Vormvereisten - 
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Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat het voor het Hof van Cassatie voor 
een partij niet langer mogelijk is zichzelf te verdedigen en dat steeds de bijstand van een raadsman 
vereist is voor het ondertekenen van de memorie; dat een partij zelf advocaat is, ontslaat haar niet 
van de verplichting beroep te doen op een raadsman (1). (1) Zie Cass. 22 maart 2016, AR 
P.15.1067.N, AC 2016, nr. …; R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, “De cassatieprocedure in strafzaken 
na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?”, NC 2015, (347) 355, nr. 21-
22 en 384, nr. 90.

Handtekening door advocaat - Partij die zelf advocaat is

22 maart 2016 P.2015.0703.N AC nr. ...22 maart 2016

Uit de bepalingen van artikel 21, § 1, Voorlopige Hechteniswet en artikel 31, § 1 en § 2, Voorlopige 
Hechteniswet, zoals gewijzigd door artikel 137 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het 
strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, in werking getreden 
op 29 februari 2016, volgt dat met uitzondering van de eerste beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis, tegen een dergelijke beslissing geen onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is 
(1). (1) Zie Cass. 16 maart 2016, AR P.16.0319.F, AC 2016, nr. …

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Strafvordering - Beslissingen uit hun aard 
niet vatbaar voor cassatieberoep - Beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis - 
Toepassing

22 maart 2016 P.2016.0355.N AC nr. ...22 maart 2016

CASSATIEMIDDELEN

STRAFZAKEN

Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat het voor het Hof van Cassatie voor 
een partij niet langer mogelijk is zichzelf te verdedigen en dat steeds de bijstand van een raadsman 
vereist is voor het ondertekenen van de memorie; dat een partij zelf advocaat is, ontslaat haar niet 
van de verplichting beroep te doen op een raadsman (1). (1) Zie Cass. 22 maart 2016, AR 
P.15.1067.N, AC 2016, nr. …; R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, “De cassatieprocedure in strafzaken 
na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?”, NC 2015, (347) 355, nr. 21-
22 en 384, nr. 90.

Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Memorie - Vormvereisten - Handtekening door advocaat - 
Partij die zelf advocaat is

22 maart 2016 P.2015.0703.N AC nr. ...22 maart 2016

Uit artikel 429, derde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat het voor het Hof van Cassatie voor 
een partij niet langer mogelijk is zich zelf te verdedigen en dat steeds de bijstand van een raadsman 
vereist is voor het ondertekenen van de memorie; dat een partij zelf advocaat is, ontslaat deze niet 
van de verplichting beroep te doen op een raadsman (1). (1) Zie Cass. 22 maart 2016, AR 
P.15.0703.N, AC 2016, nr. …; R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, “De cassatieprocedure in strafzaken 
na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?”, NC 2015, (347) 355, nr. 21-
22 en 384, nr. 90.

Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Memorie - Vormvereisten - Handtekening door advocaat - 
Partij die zelf advocaat is
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22 maart 2016 P.2015.1067.N AC nr. ...22 maart 2016

Uit artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing vanaf 1 februari 2016, 
volgt dat behalve het openbaar ministerie de eiser in cassatie zijn middelen slechts kan aanvoeren in 
een memorie die ondertekend is door een advocaat die houder is van het in artikel 425, § 1, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde getuigschrift (1). (1) Zie R. VERSTRAETEN en H. DEMEDTS, 
“De cassatieprocedure in strafzaken na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook 
verbetering?”, NC 2015, (347) 355-356, nr. 21-24.

Strafzaken - Vereiste vermeldingen - Memorie - Vormvereisten - Handtekening door advocaat

22 maart 2016 P.2016.0020.N AC nr. ...22 maart 2016

DWANGSOM

De veroordeling tot een dwangsom voor het geval dat aan de hoofveroordeling niet wordt voldaan, 
is voor de rechter slechts een mogelijkheid doch geen verplichting; het feit dat een dwangsom wordt 
gevorderd om de veroordeling tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat te waarborgen is 
wat dat betreft zonder belang (1). (1) Zie G. Ballon, Dwangsom, A.P.R. 1980, p. 16.

 - Stedenbouw - Veroordeling tot herstel van plaats in de vorige staat - Veroordeling tot een 
dwangsom - Verplichting voor de rechter

4 mei 2016 P.2016.0011.F AC nr. ...4 mei 2016

- Art. 155, § 4 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en Energie

- Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De beslissing van de strafrechter over een door de herstelvorderende overheid ingediende 
herstelvordering is een maatregel van burgerlijke aard. die niettemin onder de strafvordering valt en 
het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstelvorderende overheid per brief 
geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het aanwenden van 
rechtsmiddelen en dit ongeacht of de herstelvorderende overheden zich als procespartij hebben 
gemanifesteerd; de veroordeelde die op grond van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek de 
opheffing vordert van een hem ter verzekering van de uitvoering van een herstelmaatregel 
opgelegde dwangsom, de opschorting van de looptijd van die dwangsom of de vermindering ervan 
wegens blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen, is dan ook geen vervolgde partij in de zin van artikel 427, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering waaruit volgt dat hij zijn cassatieberoep moet laten betekenen aan de personen tegen 
wie het is gericht, namelijk het openbaar ministerie bij het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over 
die vordering en de herstelvorderende overheid in wiens voordeel de veroordeling tot betaling van 
een dwangsom werd uitgesproken (1). (1) Zie Cass. 25 mei 2010, AR P.09.1761.N, AC 2010, nr. 364; 
Cass. 13 oktober 2015, AR P.15.0305.N, AC 2015, nr…

 - Stedenbouw - Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van een meerwaarde - 
Veroordeelde - Cassatieberoep tegen de beslissing over de vordering van de veroordeelde 
betreffende de hem opgelegde dwangsom - Verplichting te betekenen aan het openbaar 
ministerie - Verzuim

22 maart 2016 P.2015.1665.N AC nr. ...22 maart 2016

- Art. 6.1.41, §§ 1, 3 en 4 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving 
op de ruimtelijke ordening
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HOGER BEROEP

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Artikel 4, § 2, Probatiewet bepaalt dat de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, verzet kunnen doen om 
reden dat aan de voorwaarden tot verlening van de opschorting niet voldaan is; hoewel die bepaling 
het recht op hoger beroep van de rechtzoekende beperkt, heeft die beperking enkel betrekking op 
de uitspraak van de maatregel van opschorting van de veroordeling zelf (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2016, nr. ……

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Gewone opschorting van 
de veroordeling - Beschikking van de raadkamer - Verzet voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Artikel 4, § 2, Probatiewet

18 mei 2016 P.2016.0233.F AC nr. ...18 mei 2016

Er is geen verzwaring van de straf wanneer de rechter in hoger beroep voor de feiten die hij zelf 
bewezen verklaart, dezelfde straf uitspreekt als deze opgelegd door de eerste rechter, ook al 
verleent hij vrijspraak voor een of meer telastleggingen  (1). (1) Cass. 4 november 1992, AR 122, AC 
1991-1992, nr. 715.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eén enkele straf 
door de eerste rechter uitgesproken voor verschillende telastleggingen - Rechter in hoger beroep 
die één of meer telastleggingen niet bewezen verklaart - Handhaving van de door de eerste 
rechter opgelegde straf - Geen strafverzwaring

12 april 2016 P.2015.1672.N AC nr. ...12 april 2016

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Gewone opschorting van 
de veroordeling - Beschikking van de raadkamer - Bijkomende straffen van verbeurdverklaring - 
Recht van de verdachte op hoger beroep

18 mei 2016 P.2016.0233.F AC nr. ...18 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Gewone opschorting van 
de veroordeling - Beschikking van de raadkamer - Verzet voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Artikel 4, § 2, Probatiewet

18 mei 2016 P.2016.0233.F AC nr. ...18 mei 2016

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - Straf 
met uitstel in eerste aanleg - Uitstel in hoger beroep gekoppeld aan probatievoorwaarden - 
Verzwaring van de straf
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Wanneer de eerste rechter een veroordeling tot een geldboete met gedeeltelijk uitstel van de 
tenuitvoerlegging van het vonnis uitspreekt en daarenboven het herstel van het recht tot sturen 
afhankelijk maakt van het slagen in een medisch en een psychologisch onderzoek, dan verzwaren de 
appelrechters de door de eerste rechter opgelegde straf en maatregel indien zij het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis koppelen aan probatievoorwaarden en het herstel van 
het recht tot sturen afhankelijk maken van het welslagen in twee bijkomende examens, met name 
een theoretisch en een praktisch, zodat de verzwaring van de straf en de maatregel met 
éénparigheid van stemmen dient te worden uitgesproken (1). (1) Cass. 15 november 2000, AR 
P.00.1271.F, AC 2000, nr. 625 (wat betreft de maatregel).

8 maart 2016 P.2015.1027.N AC nr. ...8 maart 2016

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

Wanneer de eerste rechter een veroordeling tot een geldboete met gedeeltelijk uitstel van de 
tenuitvoerlegging van het vonnis uitspreekt en daarenboven het herstel van het recht tot sturen 
afhankelijk maakt van het slagen in een medisch en een psychologisch onderzoek, dan verzwaren de 
appelrechters de door de eerste rechter opgelegde straf en maatregel indien zij het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis koppelen aan probatievoorwaarden en het herstel van 
het recht tot sturen afhankelijk maken van het welslagen in twee bijkomende examens, met name 
een theoretisch en een praktisch, zodat de verzwaring van de straf en de maatregel met 
éénparigheid van stemmen dient te worden uitgesproken (1). (1) Cass. 15 november 2000, AR 
P.00.1271.F, AC 2000, nr. 625 (wat betreft de maatregel).

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Eenparigheid - 
Vervallenverklaring van het recht tot sturen - Herstel van het recht tot sturen in eerste aanleg 
afhankelijk gemaakt van het slagen in twee examens - Herstel van het recht tot sturen in hoger 
beroep gekoppeld aan het slagen in vier examens - Verzwaring van de maatregel

8 maart 2016 P.2015.1027.N AC nr. ...8 maart 2016

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

De raadkamer die een maatregel van opschorting van de veroordeling uitspreekt samen met 
bijkomende straffen van verbeurdverklaring doet op definitieve wijze uitspraak over de grond van de 
zaak; bij ontstentenis van afwijkende wetsbepalingen valt, voor de voormelde straffen, het recht van 
de verdachte op hoger beroep samen met het hoger beroep dat met toepassing van artikel 202 
Wetboek van Strafvordering aan de beklaagde is toegekend (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ……

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Beslissingen en partijen - Gewone opschorting van 
de veroordeling - Beschikking van de raadkamer - Bijkomende straffen van verbeurdverklaring - 
Recht van de verdachte op hoger beroep

18 mei 2016 P.2016.0233.F AC nr. ...18 mei 2016

MILIEURECHT

 - Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - Opzettelijk niet 
uitvoeren, niet betalen of negeren van bestuurlijke maatregelen na milieumisdrijf - Beoordeling 
wettigheid van de opgelegde bestuurlijke maatregelen door strafrechter - Voorafgaande 
definitieve beslissing van administratieve rechter over bewijs milieumisdrijf
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De strafrechter die moet oordelen of een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het door artikel 
16.6.1, § 2, 1°, DABM bepaalde wanbedrijf, kan bij de beoordeling van de wettigheid van de 
bestuurlijke maatregel nagaan of het milieumisdrijf op grond waarvan de niet-uitgevoerde, niet-
betaalde of genegeerde bestuurlijke maatregel werd opgelegd, bewezen is; indien de 
administratieve rechter reeds bij definitieve beslissing heeft geoordeeld dat het milieumisdrijf dat 
aan de bestuurlijke maatregel ten grondslag ligt, is bewezen, bindt die beslissing de strafrechter.

22 maart 2016 P.2014.1314.N AC nr. ...22 maart 2016

Artikel 139 Wetboek van Strafvordering, naar luid waarvan de territoriale bevoegdheid van de 
correctionele rechtbank in de regel wordt bepaald door, ofwel de plaats van het misdrijf, ofwel de 
effectieve verblijfplaats van de verdachte op het tijdstip waarop de strafvordering op gang wordt 
gebracht, ofwel de plaats waar de verdachte is gevonden, is toepasselijk op de territoriale 
bevoegdheid van de rechter die ermee belast wordt het beroep te onderzoeken tegen de 
administratieve geldboete die bij artikel D.164 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 27 
mei 2004 betreffende Boek I Milieuwetboek is ingevoerd (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ….

 - Waals Gewest - Milieuvergunning - Inbreuk - Administratieve geldboete - Beroep voor de 
correctionele rechtbank - Territoriale bevoegdheid

4 mei 2016 P.2016.0082.F AC nr. ...4 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Waals Gewest - Milieuvergunning - Inbreuk - Administratieve geldboete - Beroep voor de 
correctionele rechtbank - Territoriale bevoegdheid

4 mei 2016 P.2016.0082.F AC nr. ...4 mei 2016

De strafrechter die moet oordelen of een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het door artikel 
16.6.1, § 2, 1°, DABM bepaalde wanbedrijf, kan bij de beoordeling van de wettigheid van de 
bestuurlijke maatregel nagaan of het milieumisdrijf op grond waarvan de niet-uitgevoerde, niet-
betaalde of genegeerde bestuurlijke maatregel werd opgelegd, bewezen is; indien de 
administratieve rechter reeds bij definitieve beslissing heeft geoordeeld dat het milieumisdrijf dat 
aan de bestuurlijke maatregel ten grondslag ligt, is bewezen, bindt die beslissing de strafrechter.

 - Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid - Opzettelijk niet 
uitvoeren, niet betalen of negeren van bestuurlijke maatregelen na milieumisdrijf - Beoordeling 
wettigheid van de opgelegde bestuurlijke maatregelen door strafrechter

22 maart 2016 P.2014.1314.N AC nr. ...22 maart 2016

MISDRIJF

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

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - 
Opzet - Bestaan
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Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, vermag de rechter het bestaan van dit opzet af te leiden uit 
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt (1). (1) Zie Cass. 8 
april 2008, AR P.08.0006.N, AC 2008, nr. 210; Cass. 24 februari 2014, AR S.13.0031.N, AC 2014, nr. 
145.

3 mei 2016 P.2014.1273.N AC nr. ...3 mei 2016

Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, vermag de rechter het bestaan van dit opzet af te leiden uit 
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt (1). (1) Zie Cass. 8 
april 2008, AR P.08.0006.N, AC 2008, nr. 210; Cass. 24 februari 2014, AR S.13.0031.N, AC 2014, nr. 
145.

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Moreel bestanddeel - 
Opzet

3 mei 2016 P.2014.1273.N AC nr. ...3 mei 2016

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

GERECHTELIJK ONDERZOEK

De omstandigheid dat een burgerlijke partij in de akte van burgerlijkepartijstelling aan de bij de 
onderzoeksrechter aangebrachte feiten een bepaalde kwalificatie heeft gegeven, belet de 
onderzoeksrechter niet prima facie te oordelen dat deze feiten onder geen enkele strafrechtelijke 
kwalificatie kunnen worden gebracht en er dan ook grond is om het dossier mee te delen aan het 
openbaar ministerie met het oog op de regeling van de rechtspleging.

Gerechtelijk onderzoek - Allerlei - Akte van burgerlijke partijstelling - Kwalificatie gegeven door de 
burgerlijke partij aan de bij de onderzoeksrechter aangebrachte feiten

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

Het gerechtelijk onderzoek wordt niet afgesloten door de onderzoeksrechter, maar wel door een 
beslissing van het onderzoeksgerecht  (1). (1) Zie Cass. 2 november 2004, AR P.04.0605.N, AC 2004, 
nr. 520; Cass. 22 november 2006, AR P.06.1457.F, AC 2006, nr. 593.

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Afsluiten van het onderzoek

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Onderzoeksrechter - Mededeling van het 
dossier aan het openbaar ministerie met het oog op de regeling van de rechtspleging
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De artikelen 61, eerste lid, 63, eerste lid en 70,Wetboek van Strafvordering beletten de 
onderzoeksrechter niet prima facie te oordelen dat de feiten voorwerp van zijn gerechtelijk 
onderzoek onder geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kunnen worden gebracht en op die grond 
het dossier mee te delen aan het openbaar ministerie met het oog op de regeling van de 
rechtspleging; die mededeling van het dossier sluit niet uit dat het openbaar ministerie de 
onderzoeksrechter alsnog vordert de feiten te onderzoeken of dat de burgerlijke partij hem op grond 
van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering verzoekt bijkomende onderzoeksdaden te 
stellen (1). (1)  Zie R. VERSTRAETEN. D. VAN DAELE, A. BAILLEUX en J. HUYSMANS, De burgerlijke 
partijstelling: analyse en toekomstperspectief, Antwerpen, Intertensia, 2012. 350-352. nr. 490-492; 
R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen. Maklu 2012, 420-422. nr. 793-798.

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door een ondubbelzinnige 
wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeksrechter voor wie wordt verschenen; de 
onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder meer 
blijkt wie zich bij hem voor welke feiten burgerlijke partij heeft gesteld en het is ingevolge dit proces-
verbaal dat de strafvordering is ingesteld (1). (1) Zie Cass. 13 april 2010, AR P.09.1778.N, AC 2010, nr. 
254; Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

Gerechtelijk onderzoek - Algemeen - Aanhangigmaking - Burgerlijkepartijstelling voor de 
onderzoeksrechter

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door een ondubbelzinnige 
wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeksrechter voor wie wordt verschenen; de 
onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder meer 
blijkt wie zich bij hem voor welke feiten burgerlijke partij heeft gesteld en het is ingevolge dit proces-
verbaal dat de strafvordering is ingesteld (1). (1) Zie Cass. 13 april 2010, AR P.09.1778.N, AC 2010, nr. 
254; Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

Gerechtelijk onderzoek - Algemeen - Aanhangigmaking - Burgerlijkepartijstelling voor de 
onderzoeksrechter

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

Geen enkele wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling verzet zich ertegen dat, behoudens bezwaar 
van de gezagvoerder, Belgische politieambtenaren een persoon die zich bevindt in een in een 
vreemde staat geïmmatriculeerd vliegtuig met het oog op overlevering door die vreemde staat aan 
België, na de landing van dat vliegtuig op Belgisch grondgebied, de overgeleverde persoon in het 
vliegtuig arresteren met het oog op de betekening van het bevel tot medebrenging en hem dit bevel 
tot medebrenging betekenen.

Gerechtelijk onderzoek - Regelmatigheid van de procedure - Bevel tot medebrenging - 
Overlevering naar België met een in een vreemde staat geïmmatriculeerd vliegtuig - Betekening 
bevel tot medebrending aan de over te leveren persoon

22 maart 2016 P.2016.0346.N AC nr. ...22 maart 2016

Gerechtelijk onderzoek - Algemeen - Burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter - Proces-
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Ter gelegenheid van de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter en het opstellen van het 
proces-verbaal van die stelling kan de burgerlijke partij aan de onderzoeksrechter stavingsstukken 
overhandigen die de geacteerde klacht kunnen toelichten, aanvullen of ondersteunen; de loutere 
neerlegging van die stukken stelt de strafvordering niet in werking en noch de Taalwet 
Gerechtszaken noch enige andere wettelijke bepaling schrijft voor dat die stukken in de taal van de 
rechtbank waartoe de onderzoeksrechter behoort, moeten zijn opgesteld (1). (1) Zie Cass. 4 februari 
2015, AR P.14.1148.F, AC 2015, nr. 84.

verbaal van burgerlijkepartijstelling - Neerlegging van stavingsstukken

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

ONDERZOEKSGERECHTEN

Het gerechtelijk onderzoek wordt niet afgesloten door de onderzoeksrechter, maar wel door een 
beslissing van het onderzoeksgerecht  (1). (1) Zie Cass. 2 november 2004, AR P.04.0605.N, AC 2004, 
nr. 520; Cass. 22 november 2006, AR P.06.1457.F, AC 2006, nr. 593.

 - Gerechtelijk onderzoek - Regeling van de rechtspleging - Afsluiten van het onderzoek

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

Wanneer het onderzoeksgerecht de wettigheid van het bevel tot aanhouding onderzoekt, kan het de 
redenen van dit bevel die het vermoeden van onschuld zouden miskennen, vervangen door eigen 
redenen die dit niet doen, ook als die redenen de vaststelling van de ernstige aanwijzingen van 
schuld inhouden; de miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is 
immers geen onherstelbaar gebrek of houdt als dusdanig niet in dat de vrijheidsberoving 
noodzakelijk arbitrair is, noch houdt dit een schending in van artikel 5.1 en 5.4 EVRM (1). (1) Zie Cass. 
5 november 1997, AR P.97.1344.F, AC 1997, nr. 453; Cass. 1 december 2004, JLMB 2005, 523.

 - Bevel tot aanhouding - Onderzoek wettigheid bevel tot aanhouding - Miskenning vermoeden van 
onschuld

22 maart 2016 P.2016.0346.N AC nr. ...22 maart 2016

Met de bepaling van 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 in strafzaken, 
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 op de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen 
gevallen; een partij. die geen vervolgde partij is. moet zijn cassatieberoep in zoverre het is gericht 
tegen een op grond van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering genomen beslissing laten 
betekenen aan de partijen tegen wie het is gericht.

 - Cassatieberoep - Algemene verplichting tot betekening - Op grond van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering genomen beslissing - Toepassing

22 maart 2016 P.2015.1521.N AC nr. ...22 maart 2016

ONDERZOEKSRECHTER

 - Gerechtelijk onderzoek - Akte van burgerlijke partijstelling - Kwalificatie gegeven door de 
burgerlijke partij aan de bij de onderzoeksrechter aangebrachte feiten
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De omstandigheid dat een burgerlijke partij in de akte van burgerlijkepartijstelling aan de bij de 
onderzoeksrechter aangebrachte feiten een bepaalde kwalificatie heeft gegeven, belet de 
onderzoeksrechter niet prima facie te oordelen dat deze feiten onder geen enkele strafrechtelijke 
kwalificatie kunnen worden gebracht en er dan ook grond is om het dossier mee te delen aan het 
openbaar ministerie met het oog op de regeling van de rechtspleging.

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

Ter gelegenheid van de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter en het opstellen van het 
proces-verbaal van die stelling kan de burgerlijke partij aan de onderzoeksrechter stavingsstukken 
overhandigen die de geacteerde klacht kunnen toelichten, aanvullen of ondersteunen; de loutere 
neerlegging van die stukken stelt de strafvordering niet in werking en noch de Taalwet 
Gerechtszaken noch enige andere wettelijke bepaling schrijft voor dat die stukken in de taal van de 
rechtbank waartoe de onderzoeksrechter behoort, moeten zijn opgesteld (1). (1) Zie Cass. 4 februari 
2015, AR P.14.1148.F, AC 2015, nr. 84.

 - Burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling - 
Neerlegging van stavingsstukken

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de principiële onderzoeksverplichting van de 
onderzoeksrechter.

 - Algemene rechtsbeginselen - Principiële onderzoeksverplichting - Bestaanbaarheid

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

Het gerechtelijk onderzoek wordt niet afgesloten door de onderzoeksrechter, maar wel door een 
beslissing van het onderzoeksgerecht  (1). (1) Zie Cass. 2 november 2004, AR P.04.0605.N, AC 2004, 
nr. 520; Cass. 22 november 2006, AR P.06.1457.F, AC 2006, nr. 593.

 - Afsluiten van het onderzoek

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

Het proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter dient overeenkomstig 
artikel 12 Taalwet Gerechtszaken te worden opgesteld in de taal van de rechtbank waartoe de 
onderzoeksrechter behoort; op het opstellen van dit proces-verbaal zijn de artikelen 13 tot en met 
16 Taalwet Gerechtszaken, die het taalgebruik regelen voor de onderzoeksgerechten en de 
vonnisgerechten en de wijziging van de toe te passen taal, niet van toepassing (1). (1) Zie Cass. 3 
maart 2015, AR P.14.0048.N, AC 2015, nr. 153.

 - Burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter - Proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling - 
Taalgebruik

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

 - Mededeling van het dossier aan het openbaar ministerie met het oog op de regeling van de 
rechtspleging
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De artikelen 61, eerste lid, 63, eerste lid en 70,Wetboek van Strafvordering beletten de 
onderzoeksrechter niet prima facie te oordelen dat de feiten voorwerp van zijn gerechtelijk 
onderzoek onder geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kunnen worden gebracht en op die grond 
het dossier mee te delen aan het openbaar ministerie met het oog op de regeling van de 
rechtspleging; die mededeling van het dossier sluit niet uit dat het openbaar ministerie de 
onderzoeksrechter alsnog vordert de feiten te onderzoeken of dat de burgerlijke partij hem op grond 
van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering verzoekt bijkomende onderzoeksdaden te 
stellen (1). (1)  Zie R. VERSTRAETEN. D. VAN DAELE, A. BAILLEUX en J. HUYSMANS, De burgerlijke 
partijstelling: analyse en toekomstperspectief, Antwerpen, Intertensia, 2012. 350-352. nr. 490-492; 
R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen. Maklu 2012, 420-422. nr. 793-798.

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door een ondubbelzinnige 
wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeksrechter voor wie wordt verschenen; de 
onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder meer 
blijkt wie zich bij hem voor welke feiten burgerlijke partij heeft gesteld en het is ingevolge dit proces-
verbaal dat de strafvordering is ingesteld (1). (1) Zie Cass. 13 april 2010, AR P.09.1778.N, AC 2010, nr. 
254; Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

 - Burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

De burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter geschiedt door een ondubbelzinnige 
wilsverklaring ten overstaan van de onderzoeksrechter voor wie wordt verschenen; de 
onderzoeksrechter stelt van de burgerlijkepartijstelling een proces-verbaal op waaruit onder meer 
blijkt wie zich bij hem voor welke feiten burgerlijke partij heeft gesteld en het is ingevolge dit proces-
verbaal dat de strafvordering is ingesteld (1). (1) Zie Cass. 13 april 2010, AR P.09.1778.N, AC 2010, nr. 
254; Cass. 12 november 2013, AR P.13.0976.N, AC 2013, nr. 599.

 - Burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

OPENBAAR MINISTERIE

 - Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksrechter - Mededeling van het dossier aan het openbaar 
ministerie met het oog op de regeling van de rechtspleging
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De artikelen 61, eerste lid, 63, eerste lid en 70,Wetboek van Strafvordering beletten de 
onderzoeksrechter niet prima facie te oordelen dat de feiten voorwerp van zijn gerechtelijk 
onderzoek onder geen enkele strafrechtelijke kwalificatie kunnen worden gebracht en op die grond 
het dossier mee te delen aan het openbaar ministerie met het oog op de regeling van de 
rechtspleging; die mededeling van het dossier sluit niet uit dat het openbaar ministerie de 
onderzoeksrechter alsnog vordert de feiten te onderzoeken of dat de burgerlijke partij hem op grond 
van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering verzoekt bijkomende onderzoeksdaden te 
stellen (1). (1)  Zie R. VERSTRAETEN. D. VAN DAELE, A. BAILLEUX en J. HUYSMANS, De burgerlijke 
partijstelling: analyse en toekomstperspectief, Antwerpen, Intertensia, 2012. 350-352. nr. 490-492; 
R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen. Maklu 2012, 420-422. nr. 793-798.

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

OPLICHTING

Oplichting vereist het oogmerk zich andermans zaak wederrechtelijk of onrechtmatig toe te eigen, 
wat het betrachten van een persoonlijke onrechtmatige bevoordeling of deze van een derde 
inhoudt; dit oogmerk is niet te verwarren met de drijfveren of de beweegredenen die aan de 
strafbare handeling ten grondslag liggen en die geen constitutief bestanddeel van het misdrijf van 
oplichting zijn (1). (1) Zie L. HUYBRECHTS. Oplichting OSS. 5. nr. 7.

 - Moreel bestanddeel - Toe-eigening

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

RECHT VAN VERDEDIGING

BURGERLIJKE ZAKEN

De appelrechters steunen blijkens de bewoordingen van het bestreden vonnis hun oordeel met 
betrekking tot de schadeposten “brillen verleden” en “brillen toekomst” mede op niet aan de 
tegenspraak van partijen onderworpen informatie, die werd ingewonnen door één van de rechters 
bij haar schoonbroer, opticien van beroep, en miskennen aldus het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Rechter - Persoonlijke kennis - Tegenspraak

13 juni 2016 C.2015.0305.N AC nr. ...13 juni 2016

Wanneer de verweerder niet aanvoerde dat de eiser bij toepassing van artikel 1341 Burgerlijk 
Wetboek het bewijs van de verbintenis tot betaling van de aannemingssom enkel kan leveren door 
middel van een akte, miskent de appelrechter, die de vordering afwijst op grond van de ambtshalve 
aangevoerde reden dat de eiser geen akte voorlegt waaruit de beweerde verbintenis van de 
verweerder tot betaling zou kunnen blijken en dat het bewijs door getuigen en feitelijke vermoedens 
niet is toegelaten aangezien de te bewijzen rechtshandeling een overeenkomst betreft waarvan de 
waarde 375 euro te boven gaat, zonder dit middel aan de tegenspraak van de partijen te 
onderwerpen, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

Burgerlijke zaken - Ambtshalve aangevoerde reden - Geen tegenspraak - Gevolg - Toepassing - 
Verbintenis - Bewijs
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2 juni 2016 C.2014.0029.N AC nr. ...2 juni 2016

STRAFZAKEN

Het afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding van de wet of de 
reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, dat aan de overtreder wordt toegezonden 
binnen veertien dagen te rekenen van de datum van de vaststelling van het misdrijf, zoals dit is 
voorgeschreven bij artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet, moet niet door de verbalisant 
ondertekend zijn; de omstandigheid dat dit afschrift niet ondertekend is zoals het origineel tast de 
bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal niet aan en belet niet dat de overtreder zijn 
verdediging kan voeren, noch dat zijn proces eerlijk verloopt (1). (1) Cass. 21 juni 1978, AC 1978, 
1228 (toen nog een termijn van 8 dagen voor toezending van het afschrift).

Strafzaken - Bewijs in strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Wegverkeerswet - Afschrift van het 
proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding - Geen verplichting tot ondertekening

8 maart 2016 P.2014.1300.N AC nr. ...8 maart 2016

Het verbod voor de rechter om uitspraak te doen op grond van elementen waarvan hij slechts uit 
persoonlijke wetenschap kennis draagt, is slechts het logisch uitvloeisel van zijn plicht om zijn 
beslissing uitsluitend te laten steunen op elementen waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren (1). (1) Zie Cass. 13 februari 2007, AR P.06.1533.N, AC 2007, nr. 84.  

Strafzaken - Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging - Bewijs - 
Beoordelingsvrijheid - Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt - Recht op een 
contradictoir debat

4 mei 2016 P.2015.0651.F AC nr. ...4 mei 2016

RECHTBANKEN

STRAFZAKEN

De rechter verantwoordt zijn beslissing om de beklaagde vrij te spreken naar recht, wanneer hij zijn 
overtuiging niet heeft gegrond op openstaande vragen die het gevolg zijn van lacunes in het 
onderzoek, maar op onverenigbaarheden tussen het verhaal van het kind dat feiten van seksueel 
misbruik aanvoert en de gegevens van het strafdossier, waardoor er twijfel blijft bestaan over de 
schuldvraag (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. …

Strafzaken - Strafvordering - Bewijsvoering - Rol van de rechter - Lacunes in het gerechtelijk 
onderzoek - Gevolg - Vrijspraak op grond van andere gegevens - Wettigheid

18 mei 2016 P.2016.0204.F AC nr. ...18 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Strafzaken - Strafvordering - Bewijsvoering - Rol van de rechter - Lacunes in het gerechtelijk 
onderzoek - Gevolg - Vrijspraak op grond van andere gegevens - Wettigheid

18 mei 2016 P.2016.0204.F AC nr. ...18 mei 2016
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RECHTEN VAN DE MENS

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem heeft dezelfde draagwijdte als de bepalingen van 
artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM; onder identieke of substantieel 
dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden welke 
onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn (1). (1) Zie Cass. 20 mei 2014, AR 
P.13.0026.N, AC 2014, nr. 357; Cass. 24 juni 2014, AR P.13.1747.N, AC 2014, nr. 452; Cass. 17 
februari 2015, AR P.14.1509.N, AC 2015, nr. 119; Cass. 24 april 2015, AR F.14.0045.N, AC 2015, nr. 
275.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14.7 - Algemeen rechtsbeginsel 
"non bis in idem"

22 maart 2016 P.2015.0736.N AC nr. ...22 maart 2016

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem heeft dezelfde draagwijdte als de bepalingen van 
artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM; onder identieke of substantieel 
dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden welke 
onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn (1). (1) Zie Cass. 20 mei 2014, AR 
P.13.0026.N, AC 2014, nr. 357; Cass. 24 juni 2014, AR P.13.1747.N, AC 2014, nr. 452; Cass. 17 
februari 2015, AR P.14.1509.N, AC 2015, nr. 119; Cass. 24 april 2015, AR F.14.0045.N, AC 2015, nr. 
275.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Zevende Aanvullend Protocol EVRM - Artikel 4.1 - 
Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"

22 maart 2016 P.2015.0736.N AC nr. ...22 maart 2016

Het afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding van de wet of de 
reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, dat aan de overtreder wordt toegezonden 
binnen veertien dagen te rekenen van de datum van de vaststelling van het misdrijf, zoals dit is 
voorgeschreven bij artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet, moet niet door de verbalisant 
ondertekend zijn; de omstandigheid dat dit afschrift niet ondertekend is zoals het origineel tast de 
bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal niet aan en belet niet dat de overtreder zijn 
verdediging kan voeren, noch dat zijn proces eerlijk verloopt (1). (1) Cass. 21 juni 1978, AC 1978, 
1228 (toen nog een termijn van 8 dagen voor toezending van het afschrift).

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Bewijs in strafzaken - 
Geschriften - Bewijswaarde - Wegverkeerswet - Afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling 
van een overtreding - Geen verplichting tot ondertekening

8 maart 2016 P.2014.1300.N AC nr. ...8 maart 2016

RECHTERLIJK GEWIJSDE

GEZAG VAN GEWIJSDE

Gezag van gewijsde - Strafzaken - Milieurecht - Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
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De strafrechter die moet oordelen of een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan het door artikel 
16.6.1, § 2, 1°, DABM bepaalde wanbedrijf, kan bij de beoordeling van de wettigheid van de 
bestuurlijke maatregel nagaan of het milieumisdrijf op grond waarvan de niet-uitgevoerde, niet-
betaalde of genegeerde bestuurlijke maatregel werd opgelegd, bewezen is; indien de 
administratieve rechter reeds bij definitieve beslissing heeft geoordeeld dat het milieumisdrijf dat 
aan de bestuurlijke maatregel ten grondslag ligt, is bewezen, bindt die beslissing de strafrechter.

bepalingen inzake milieubeleid - Opzettelijk niet uitvoeren, niet betalen of negeren van 
bestuurlijke maatregelen na milieumisdrijf - Beoordeling wettigheid van de opgelegde bestuurlijke 
maatregelen door strafrechter - Voorafgaande definitieve beslissing van administratieve rechter 
over bewijs milieumisdrijf

22 maart 2016 P.2014.1314.N AC nr. ...22 maart 2016

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van de principiële onderzoeksverplichting van de 
onderzoeksrechter.

 - Onderzoeksrechter - Principiële onderzoeksverplichting - Bestaanbaarheid

22 maart 2016 P.2015.1353.N AC nr. ...22 maart 2016

De appelrechters steunen blijkens de bewoordingen van het bestreden vonnis hun oordeel met 
betrekking tot de schadeposten “brillen verleden” en “brillen toekomst” mede op niet aan de 
tegenspraak van partijen onderworpen informatie, die werd ingewonnen door één van de rechters 
bij haar schoonbroer, opticien van beroep, en miskennen aldus het recht van verdediging.

 - Recht van verdediging - Rechter - Persoonlijke kennis - Tegenspraak

13 juni 2016 C.2015.0305.N AC nr. ...13 juni 2016

Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem heeft dezelfde draagwijdte als de bepalingen van 
artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM; onder identieke of substantieel 
dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden welke 
onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn (1). (1) Zie Cass. 20 mei 2014, AR 
P.13.0026.N, AC 2014, nr. 357; Cass. 24 juni 2014, AR P.13.1747.N, AC 2014, nr. 452; Cass. 17 
februari 2015, AR P.14.1509.N, AC 2015, nr. 119; Cass. 24 april 2015, AR F.14.0045.N, AC 2015, nr. 
275.

 - Strafzaken - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" - Identiek of substantieel dezelfde feiten

22 maart 2016 P.2015.0736.N AC nr. ...22 maart 2016

 - Strafzaken - Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"
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Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem heeft dezelfde draagwijdte als de bepalingen van 
artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM; onder identieke of substantieel 
dezelfde feiten moet worden verstaan een geheel van concrete feitelijke omstandigheden welke 
onlosmakelijk in tijd en ruimte met elkaar verbonden zijn (1). (1) Zie Cass. 20 mei 2014, AR 
P.13.0026.N, AC 2014, nr. 357; Cass. 24 juni 2014, AR P.13.1747.N, AC 2014, nr. 452; Cass. 17 
februari 2015, AR P.14.1509.N, AC 2015, nr. 119; Cass. 24 april 2015, AR F.14.0045.N, AC 2015, nr. 
275.

22 maart 2016 P.2015.0736.N AC nr. ...22 maart 2016

Wanneer de verweerder niet aanvoerde dat de eiser bij toepassing van artikel 1341 Burgerlijk 
Wetboek het bewijs van de verbintenis tot betaling van de aannemingssom enkel kan leveren door 
middel van een akte, miskent de appelrechter, die de vordering afwijst op grond van de ambtshalve 
aangevoerde reden dat de eiser geen akte voorlegt waaruit de beweerde verbintenis van de 
verweerder tot betaling zou kunnen blijken en dat het bewijs door getuigen en feitelijke vermoedens 
niet is toegelaten aangezien de te bewijzen rechtshandeling een overeenkomst betreft waarvan de 
waarde 375 euro te boven gaat, zonder dit middel aan de tegenspraak van de partijen te 
onderwerpen, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

 - Recht van verdediging - Burgerlijke zaken - Ambtshalve aangevoerde reden - Geen tegenspraak - 
Gevolg - Toepassing - Verbintenis - Bewijs - Geschriften - Afwezigheid van akte

2 juni 2016 C.2014.0029.N AC nr. ...2 juni 2016

RECHTSMISBRUIK

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Wraking - Instellen van opeenvolgende vorderingen tot wraking - Verlamming van de 
rechtsgang - Misbruik van procedure

18 mei 2016 P.2016.0572.F AC nr. ...18 mei 2016

Wanneer de nieuwe vordering tot wraking, na reeds drie door de eiser in dezelfde zaak ingestelde 
verzoeken, enkel beoogt de rechtsgang te verlammen, dan is dit misbruik van procedure en heeft die 
vordering geen enkele opschortende werking (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ….

 - Wraking - Instellen van opeenvolgende vorderingen tot wraking - Verlamming van de 
rechtsgang - Misbruik van procedure

18 mei 2016 P.2016.0572.F AC nr. ...18 mei 2016

- Art. 837, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

STEDENBOUW

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

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Veroordeling tot herstel 
van plaats in de vorige staat - Veroordeling tot een dwangsom - Verplichting voor de rechter
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De veroordeling tot een dwangsom voor het geval dat aan de hoofveroordeling niet wordt voldaan, 
is voor de rechter slechts een mogelijkheid doch geen verplichting; het feit dat een dwangsom wordt 
gevorderd om de veroordeling tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat te waarborgen is 
wat dat betreft zonder belang (1). (1) Zie G. Ballon, Dwangsom, A.P.R. 1980, p. 16.

4 mei 2016 P.2016.0011.F AC nr. ...4 mei 2016

- Art. 155, § 4 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en Energie

- Art. 1385bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De beslissing van de strafrechter over een door de herstelvorderende overheid ingediende 
herstelvordering is een maatregel van burgerlijke aard. die niettemin onder de strafvordering valt en 
het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstelvorderende overheid per brief 
geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het aanwenden van 
rechtsmiddelen en dit ongeacht of de herstelvorderende overheden zich als procespartij hebben 
gemanifesteerd; de veroordeelde die op grond van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek de 
opheffing vordert van een hem ter verzekering van de uitvoering van een herstelmaatregel 
opgelegde dwangsom, de opschorting van de looptijd van die dwangsom of de vermindering ervan 
wegens blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling 
te voldoen, is dan ook geen vervolgde partij in de zin van artikel 427, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering waaruit volgt dat hij zijn cassatieberoep moet laten betekenen aan de personen tegen 
wie het is gericht, namelijk het openbaar ministerie bij het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over 
die vordering en de herstelvorderende overheid in wiens voordeel de veroordeling tot betaling van 
een dwangsom werd uitgesproken (1). (1) Zie Cass. 25 mei 2010, AR P.09.1761.N, AC 2010, nr. 364; 
Cass. 13 oktober 2015, AR P.15.0305.N, AC 2015, nr…

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Veroordeelde - 
Cassatieberoep tegen de beslissing over de vordering van de veroordeelde betreffende de hem 
opgelegde dwangsom - Verplichting te betekenen aan het openbaar ministerie - Verzuim

22 maart 2016 P.2015.1665.N AC nr. ...22 maart 2016

- Art. 6.1.41, §§ 1, 3 en 4 Besluit van de Vlaamse Regering 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving 
op de ruimtelijke ordening

Krachtens artikel 155, § 4, WWROSPE beveelt het vonnis dat wanneer de plaats niet binnen de 
voorgeschreven termijn in haar oorspronkelijke staat wordt hersteld, de gemachtigde ambtenaar, 
het College van burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij, van ambtswege de 
tenuitvoerlegging daarvan kunnen vorderen; de rechter die weigert de voormelde machtiging te 
verlenen op grond dat deze, aangezien ze van rechtswege wordt verleend, niet uitdrukkelijk moet 
worden verleend, schendt die bepaling.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Veroordeling tot herstel 
van plaats in de vorige staat - Ontstentenis van herstel van de plaats in de vorige staat binnen de 
voorgeschreven termijn - Machtiging om ambtshalve in de tenuitvoerlegging van het vonnis te 
voorzien - Verplichting voor de rechter om de machtiging toe te kennnen

4 mei 2016 P.2016.0011.F AC nr. ...4 mei 2016

- Art. 155, § 4 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en Energie

STRAF

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Strafverzwaring - Rechtspleging in hoger beroep - 
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Er is geen verzwaring van de straf wanneer de rechter in hoger beroep voor de feiten die hij zelf 
bewezen verklaart, dezelfde straf uitspreekt als deze opgelegd door de eerste rechter, ook al 
verleent hij vrijspraak voor een of meer telastleggingen  (1). (1) Cass. 4 november 1992, AR 122, AC 
1991-1992, nr. 715.

Eén enkele straf door de eerste rechter uitgesproken voor verschillende telastleggingen - Rechter 
in hoger beroep die één of meer telastleggingen niet bewezen verklaart - Handhaving van de door 
de eerste rechter opgelegde straf

12 april 2016 P.2015.1672.N AC nr. ...12 april 2016

- Art. 211bis Wetboek van Strafvordering

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN

Uit artikel 29 Wegverkeerswet volgt dat het aannemen van verzachtende omstandigheden 
overeenkomstig artikel 29, § 4, Wegverkeerswet enkel betrekking heeft op veroordelingen wegens 
overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van de Wegverkeerswet en niet op de 
inbreuken op de bepalingen van de Wegverkeerswet zelf.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Wegverkeerswet - Artikel 29 - 
Verzachtende omstandigheden - Toepassing

22 maart 2016 P.2015.0703.N AC nr. ...22 maart 2016

ZWAARSTE STRAF

Wanneer een misdrijf wordt gestraft met een hoofdgevangenisstraf, een geldboete, een 
vervangende gevangenisstraf en een beroepsverbod, moet voor het bepalen van de relatieve 
zwaarte van de bestraffing alleen de duur van de hoofdgevangenisstraf in aanmerking worden 
genomen.

Zwaarste straf - Bepaling

22 maart 2016 P.2015.1067.N AC nr. ...22 maart 2016

STRAFUITVOERING

De ter beschikking gestelde veroordeelde aan wie penitentiair verlof onder bijzondere voorwaarden 
werd toegekend, moet die voorwaarden niet alleen naleven wanneer hij daadwerkelijk geniet van 
het penitentiair verlof, maar ook indien hij opgesloten is in de gevangenis.

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Ter beschikking gestelde veroordeelde - Beslissing tot toekenning 
van penitentiair verlof - Voorwaarden van de beslissing tot toekenning

12 april 2016 P.2016.0411.N AC nr. ...12 april 2016

- Artt. 95/11 en 95/16 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

STRAFVORDERING

 - Verjaring - Schorsing - Schorsingsgrond - Vonnisgerecht - Verrichten van bijkomende 
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Het nazicht van het certificaat van het automatisch werkend toestel dat een snelheidsovertreding 
heeft vastgesteld, is, wegens de bijzondere bewijswaarde die, met toepassing van artikel 62 
Wegverkeerswet, met de vaststellingen gepaard gaat die met behulp van dat type toestel werden 
verwezenlijkt, een handeling die erop gericht is de zaak in staat van wijzen te brengen en levert, als 
bijkomende onderzoeksopdracht, een grond tot schorsing van de verjaring van de strafvordering op. 

onderzoekshandelingen - Wegverkeer - Nazicht van het toestel dat de snelheidsovertreding heeft 
vastgesteld

18 mei 2016 P.2016.0325.F AC nr. ...18 mei 2016

Artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de verjaring van de 
strafvordering is geschorst telkens als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt 
uitgesteld met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen; met bijkomende 
onderzoeksopdracht wordt elke handeling bedoeld uitgaande van een daartoe bevoegde overheid, 
die tot doel heeft bewijzen te vergaren of de zaak in staat van wijzen te brengen (1). (1) Zie Cass. 27 
november 2013, AR P.13.1078.F, AC 2013, nr. 636.

 - Verjaring - Schorsing - Schorsingsgrond - Vonnisgerecht - Verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen

18 mei 2016 P.2016.0325.F AC nr. ...18 mei 2016

De opschorting van de verjaring bedoeld in artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, gaat in de dag waarop het vonnisgerecht beslist de zaak uit te stellen met het oog op 
het uitvoeren van bijkomende onderzoekshandelingen, tot de dag voor de eerste rechtszitting 
waarop het onderzoek van de zaak wordt hervat.

 - Verjaring - Schorsing - Schorsingsgrond - Vonnisgerecht - Verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen - Aanvang en einde van de periode van schorsing

18 mei 2016 P.2016.0325.F AC nr. ...18 mei 2016

TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

Ter gelegenheid van de burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter en het opstellen van het 
proces-verbaal van die stelling kan de burgerlijke partij aan de onderzoeksrechter stavingsstukken 
overhandigen die de geacteerde klacht kunnen toelichten, aanvullen of ondersteunen; de loutere 
neerlegging van die stukken stelt de strafvordering niet in werking en noch de Taalwet 
Gerechtszaken noch enige andere wettelijke bepaling schrijft voor dat die stukken in de taal van de 
rechtbank waartoe de onderzoeksrechter behoort, moeten zijn opgesteld (1). (1) Zie Cass. 4 februari 
2015, AR P.14.1148.F, AC 2015, nr. 84.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Burgerlijkepartijstelling bij de 
onderzoeksrechter - Proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling - Neerlegging van stavingsstukken

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Burgerlijkepartijstelling bij de 
onderzoeksrechter - Proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling - Neerlegging van stavingsstukken 
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Uit de omstandigheid dat de ter gelegenheid van het opstellen door de onderzoeksrechter van een 
proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling door de burgerlijke partij neergelegde stukken 
noodzakelijk zouden zijn om de feiten voorwerp van die klacht met burgerlijkepartijstelling nader af 
te lijnen of zelfs te bepalen, volgt niet dat die stukken die geen door de onderzoeksrechter gestelde 
daad van rechtsvervolging of van onderzoek zijn in de zin van artikel 12 Taalwet Gerechtszaken, 
volledig in de taal van de rechtbank waartoe de onderzoeksrechter behoort, moeten zijn opgesteld 
(1). (1) Zie Cass. 4 februari 2015, AR P.14.1148.F, AC 2015, nr. 84.

noodzakelijk om de feiten voorwerp van de klacht met burgerlijkepartijstelling nader af te lijnen

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

Het proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter dient overeenkomstig 
artikel 12 Taalwet Gerechtszaken te worden opgesteld in de taal van de rechtbank waartoe de 
onderzoeksrechter behoort; op het opstellen van dit proces-verbaal zijn de artikelen 13 tot en met 
16 Taalwet Gerechtszaken, die het taalgebruik regelen voor de onderzoeksgerechten en de 
vonnisgerechten en de wijziging van de toe te passen taal, niet van toepassing (1). (1) Zie Cass. 3 
maart 2015, AR P.14.0048.N, AC 2015, nr. 153.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Burgerlijkepartijstelling bij de 
onderzoeksrechter - Proces-verbaal van burgerlijkepartijstelling

3 mei 2016 P.2016.0072.N AC nr. ...3 mei 2016

VERBINTENIS

Wanneer de verweerder niet aanvoerde dat de eiser bij toepassing van artikel 1341 Burgerlijk 
Wetboek het bewijs van de verbintenis tot betaling van de aannemingssom enkel kan leveren door 
middel van een akte, miskent de appelrechter, die de vordering afwijst op grond van de ambtshalve 
aangevoerde reden dat de eiser geen akte voorlegt waaruit de beweerde verbintenis van de 
verweerder tot betaling zou kunnen blijken en dat het bewijs door getuigen en feitelijke vermoedens 
niet is toegelaten aangezien de te bewijzen rechtshandeling een overeenkomst betreft waarvan de 
waarde 375 euro te boven gaat, zonder dit middel aan de tegenspraak van de partijen te 
onderwerpen, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

 - Bewijs - Geschriften - Afwezigheid van akte - Ambtshalve aangevoerde reden - Geen 
tegenspraak - Gevolg - Recht van verdediging

2 juni 2016 C.2014.0029.N AC nr. ...2 juni 2016

VERJARING

STRAFZAKEN

De opschorting van de verjaring bedoeld in artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, gaat in de dag waarop het vonnisgerecht beslist de zaak uit te stellen met het oog op 
het uitvoeren van bijkomende onderzoekshandelingen, tot de dag voor de eerste rechtszitting 
waarop het onderzoek van de zaak wordt hervat.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Vonnisgerecht - Verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen - Aanvang en einde van de periode van schorsing
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18 mei 2016 P.2016.0325.F AC nr. ...18 mei 2016

Het nazicht van het certificaat van het automatisch werkend toestel dat een snelheidsovertreding 
heeft vastgesteld, is, wegens de bijzondere bewijswaarde die, met toepassing van artikel 62 
Wegverkeerswet, met de vaststellingen gepaard gaat die met behulp van dat type toestel werden 
verwezenlijkt, een handeling die erop gericht is de zaak in staat van wijzen te brengen en levert, als 
bijkomende onderzoeksopdracht, een grond tot schorsing van de verjaring van de strafvordering op. 

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Vonnisgerecht - Verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen - Wegverkeer - Nazicht van het toestel dat de 
snelheidsovertreding heeft vastgesteld

18 mei 2016 P.2016.0325.F AC nr. ...18 mei 2016

Artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de verjaring van de 
strafvordering is geschorst telkens als de behandeling van de zaak door het vonnisgerecht wordt 
uitgesteld met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen; met bijkomende 
onderzoeksopdracht wordt elke handeling bedoeld uitgaande van een daartoe bevoegde overheid, 
die tot doel heeft bewijzen te vergaren of de zaak in staat van wijzen te brengen (1). (1) Zie Cass. 27 
november 2013, AR P.13.1078.F, AC 2013, nr. 636.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - Vonnisgerecht - Verrichten van 
bijkomende onderzoekshandelingen

18 mei 2016 P.2016.0325.F AC nr. ...18 mei 2016

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER

GEWONE OPSCHORTING

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Gewone opschorting - Beschikking van de raadkamer - Bijkomende straffen van 
verbeurdverklaring - Recht van de verdachte op hoger beroep

18 mei 2016 P.2016.0233.F AC nr. ...18 mei 2016

De raadkamer die een maatregel van opschorting van de veroordeling uitspreekt samen met 
bijkomende straffen van verbeurdverklaring doet op definitieve wijze uitspraak over de grond van de 
zaak; bij ontstentenis van afwijkende wetsbepalingen valt, voor de voormelde straffen, het recht van 
de verdachte op hoger beroep samen met het hoger beroep dat met toepassing van artikel 202 
Wetboek van Strafvordering aan de beklaagde is toegekend (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ……

Gewone opschorting - Beschikking van de raadkamer - Bijkomende straffen van 
verbeurdverklaring - Recht van de verdachte op hoger beroep

18 mei 2016 P.2016.0233.F AC nr. ...18 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Gewone opschorting - Beschikking van de raadkamer - Verzet voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Artikel 4, § 2, Probatiewet
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18 mei 2016 P.2016.0233.F AC nr. ...18 mei 2016

Artikel 4, § 2, Probatiewet bepaalt dat de procureur des Konings en de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting wordt uitgesproken, verzet kunnen doen om 
reden dat aan de voorwaarden tot verlening van de opschorting niet voldaan is; hoewel die bepaling 
het recht op hoger beroep van de rechtzoekende beperkt, heeft die beperking enkel betrekking op 
de uitspraak van de maatregel van opschorting van de veroordeling zelf (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2016, nr. ……

Gewone opschorting - Beschikking van de raadkamer - Verzet voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling - Artikel 4, § 2, Probatiewet

18 mei 2016 P.2016.0233.F AC nr. ...18 mei 2016

VERZET

Overmacht waardoor het verzet dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is ingesteld, 
ontvankelijk is, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van de eiser, die deze 
omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen  (1). (1) Zie Cass. 3 maart 1981, AC 1981, 
nr. 388; Cass. 8 november 2006, AR P.06.0488.F, AC 2006, nr. 545.

 - Strafzaken - Ontvankelijkheid - Verstrijken van de wettelijke termijn - Overmacht

22 maart 2016 P.2014.1182.N AC nr. ...22 maart 2016

VOORLOPIGE HECHTENIS

BEVEL TOT AANHOUDING

Wanneer het onderzoeksgerecht de wettigheid van het bevel tot aanhouding onderzoekt, kan het de 
redenen van dit bevel die het vermoeden van onschuld zouden miskennen, vervangen door eigen 
redenen die dit niet doen, ook als die redenen de vaststelling van de ernstige aanwijzingen van 
schuld inhouden; de miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is 
immers geen onherstelbaar gebrek of houdt als dusdanig niet in dat de vrijheidsberoving 
noodzakelijk arbitrair is, noch houdt dit een schending in van artikel 5.1 en 5.4 EVRM (1). (1) Zie Cass. 
5 november 1997, AR P.97.1344.F, AC 1997, nr. 453; Cass. 1 december 2004, JLMB 2005, 523.

Bevel tot aanhouding - Onderzoeksgerecht - Onderzoek wettigheid bevel tot aanhouding - 
Miskenning vermoeden van onschuld

22 maart 2016 P.2016.0346.N AC nr. ...22 maart 2016

BEVEL TOT MEDEBRENGING

Bevel tot medebrenging - Overlevering naar België met een in een vreemde staat 
geïmmatriculeerd vliegtuig - Betekening bevel tot medebrending aan de over te leveren persoon
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Geen enkele wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling verzet zich ertegen dat, behoudens bezwaar 
van de gezagvoerder, Belgische politieambtenaren een persoon die zich bevindt in een in een 
vreemde staat geïmmatriculeerd vliegtuig met het oog op overlevering door die vreemde staat aan 
België, na de landing van dat vliegtuig op Belgisch grondgebied, de overgeleverde persoon in het 
vliegtuig arresteren met het oog op de betekening van het bevel tot medebrenging en hem dit bevel 
tot medebrenging betekenen.

22 maart 2016 P.2016.0346.N AC nr. ...22 maart 2016

HANDHAVING

Uit de bepalingen van artikel 21, § 1, Voorlopige Hechteniswet en artikel 31, § 1 en § 2, Voorlopige 
Hechteniswet, zoals gewijzigd door artikel 137 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het 
strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, in werking getreden 
op 29 februari 2016, volgt dat met uitzondering van de eerste beslissing tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis, tegen een dergelijke beslissing geen onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is 
(1). (1) Zie Cass. 16 maart 2016, AR P.16.0319.F, AC 2016, nr. …

Handhaving - Cassatieberoep

22 maart 2016 P.2016.0355.N AC nr. ...22 maart 2016

WEGVERKEER

WEGVERKEERSWET

Het afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding van de wet of de 
reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, dat aan de overtreder wordt toegezonden 
binnen veertien dagen te rekenen van de datum van de vaststelling van het misdrijf, zoals dit is 
voorgeschreven bij artikel 62, achtste lid, Wegverkeerswet, moet niet door de verbalisant 
ondertekend zijn; de omstandigheid dat dit afschrift niet ondertekend is zoals het origineel tast de 
bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal niet aan en belet niet dat de overtreder zijn 
verdediging kan voeren, noch dat zijn proces eerlijk verloopt (1). (1) Cass. 21 juni 1978, AC 1978, 
1228 (toen nog een termijn van 8 dagen voor toezending van het afschrift).

Wetsbepalingen - Art.  62 - Afschrift van het proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding - 
Geen verplichting tot ondertekening

8 maart 2016 P.2014.1300.N AC nr. ...8 maart 2016

Het nazicht van het certificaat van het automatisch werkend toestel dat een snelheidsovertreding 
heeft vastgesteld, is, wegens de bijzondere bewijswaarde die, met toepassing van artikel 62 
Wegverkeerswet, met de vaststellingen gepaard gaat die met behulp van dat type toestel werden 
verwezenlijkt, een handeling die erop gericht is de zaak in staat van wijzen te brengen en levert, als 
bijkomende onderzoeksopdracht, een grond tot schorsing van de verjaring van de strafvordering op. 

Wetsbepalingen - Art.  62 - Verjaring van de strafvordering - Schorsing - Schorsingsgrond - 
Vonnisgerecht - Verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - Nazicht van het toestel dat 
de snelheidsovertreding heeft vastgesteld

18 mei 2016 P.2016.0325.F AC nr. ...18 mei 2016
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De bijzondere herhalingsregeling van artikel 38, § 6, Wegverkeerswet doet geen afbreuk aan de 
andere in de Wegverkeerswet bepaalde regelingen inzake vervallenverklaringen en vormen van 
bijzondere herhaling en moet aanvullend met die regelingen worden toegepast; daaruit volgt dat 
indien de rechter vaststelt dat een beklaagde drie of meer door artikel 38, § 6, Wegverkeerswet 
bedoelde overtredingen heeft gepleegd in een toestand van bijzondere herhaling als bedoeld door 
deze bepaling, hij, onverminderd de toepassing van de specifieke bepalingen inzake 
vervallenverklaringen wegens die overtredingen, in elk geval vervallenverklaringen moet uitspreken 
waarvan de duur in totaal minstens negen maanden bedraagt zonder dat vereist is dat de 
minimumduur voor elke uitgesproken vervallenverklaring minstens negen maanden bedraagt.

Wetsbepalingen - Art.  38 - Artikel 38, § 6 - Verval van het recht tot sturen - Bijzondere 
herhalingsregeling

3 mei 2016 P.2016.0349.N AC nr. ...3 mei 2016

De bijzondere herhalingsregeling van artikel 38, § 6, Wegverkeerswet doet geen afbreuk aan de 
andere in de Wegverkeerswet bepaalde regelingen inzake vervallenverklaringen en vormen van 
bijzondere herhaling en moet aanvullend met die regelingen worden toegepast; daaruit volgt dat 
indien de rechter vaststelt dat een beklaagde drie of meer door artikel 38, § 6, Wegverkeerswet 
bedoelde overtredingen heeft gepleegd in een toestand van bijzondere herhaling als bedoeld door 
deze bepaling, hij, onverminderd de toepassing van de specifieke bepalingen inzake 
vervallenverklaringen wegens die overtredingen, in elk geval vervallenverklaringen moet uitspreken 
waarvan de duur in totaal minstens negen maanden bedraagt zonder dat vereist is dat de 
minimumduur voor elke uitgesproken vervallenverklaring minstens negen maanden bedraagt.

Wetsbepalingen - Art.  38 - Artikel 38, § 6 - Verval van het recht tot sturen - Bijzondere 
herhalingsregeling - Toepassing

3 mei 2016 P.2016.0349.N AC nr. ...3 mei 2016

Onder motorvoertuig als bedoeld in artikel 67bis Wegverkeerswet moet ook worden verstaan de 
combinatie van een trekker en de eraan gehechte aanhangwagen; hieruit volgt dat wanneer bij de 
vaststelling van de overtreding de bestuurder niet werd geïdentificeerd, ook de titularis van de 
nummerplaat van de aanhangwagen wordt vermoed de overtreding te hebben begaan, zoals 
bedoeld in artikel 67bis Wegverkeerswet (1). (1) Cass. 14 oktober 2014, AR P.14.0740.N, AC 2014, nr. 
605; Cass. 30 november 2010, AR P.10.0964.N, AC 2010, nr. 703 (in beide gevallen betrof het de 
toepassing van artikel 67ter Wegverkeerswet).

Wetsbepalingen - Art.  67bis - Motorvoertuig - Begrip - Trekker met aanhangwagen - 
Nummerplaat van de aanhangwagen

8 maart 2016 P.2015.1630.N AC nr. ...8 maart 2016

Uit artikel 29 Wegverkeerswet volgt dat het aannemen van verzachtende omstandigheden 
overeenkomstig artikel 29, § 4, Wegverkeerswet enkel betrekking heeft op veroordelingen wegens 
overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van de Wegverkeerswet en niet op de 
inbreuken op de bepalingen van de Wegverkeerswet zelf.

Wetsbepalingen - Art.  29 - Verzachtende omstandigheden - Toepassing

22 maart 2016 P.2015.0703.N AC nr. ...22 maart 2016

WRAKING
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Wanneer het Hof een vorige vordering tot wraking van de verzoeker in dezelfde zaak en tegen 
dezelfde onderzoeksmagistraat heeft verworpen, is het verzoek niet ontvankelijk dat tegen die 
magistraat geen enkel feit aanvoert dat zich sedert de uitspraak van het verwerpingsarrest heeft 
voorgedaan (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ….

 - Strafzaken - Verwerping van een vorige vordering tot wraking - Nieuwe vordering - 
Ontvankelijkheid - Feit dat zich sedert de uitspraak van het verwerpingsarrest heeft voorgedaan

18 mei 2016 P.2016.0572.F AC nr. ...18 mei 2016

- Art. 842 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de nieuwe vordering tot wraking, na reeds drie door de eiser in dezelfde zaak ingestelde 
verzoeken, enkel beoogt de rechtsgang te verlammen, dan is dit misbruik van procedure en heeft die 
vordering geen enkele opschortende werking (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2016, nr. ….

 - Strafzaken - Instellen van opeenvolgende vorderingen tot wraking - Verlamming van de 
rechtsgang - Misbruik van procedure

18 mei 2016 P.2016.0572.F AC nr. ...18 mei 2016

- Art. 837, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Strafzaken - Verwerping van een vorige vordering tot wraking - Nieuwe vordering - 
Ontvankelijkheid - Feit dat zich sedert de uitspraak van het verwerpingsarrest heeft voorgedaan

18 mei 2016 P.2016.0572.F AC nr. ...18 mei 2016

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

 - Strafzaken - Instellen van opeenvolgende vorderingen tot wraking - Verlamming van de 
rechtsgang - Misbruik van procedure

18 mei 2016 P.2016.0572.F AC nr. ...18 mei 2016

Hoewel artikel 833 Gerechtelijk Wetboek geen uitdrukkelijke termijn oplegt waarbinnen de wraking 
moet worden voorgedragen die steunt op een grond die zich heeft voorgedaan na de opening van de 
rechtszitting, blijkt zowel uit de letter en de geest van die bepaling als uit de welomschreven 
termijnen voor de wrakingsprocedure en uit de schorsing van alle vonnissen en handelingen die zij 
met zich meebrengt, dat een dergelijke wraking moet worden voorgedragen zodra de grond van de 
wraking gekend is door de partij die zich erop beroept; hieruit volgt dat wanneer de grond tot 
wraking zich voordoet ter rechtszitting, het verzoek tot wraking onmiddellijk na de rechtszitting 
moet worden ingediend (1). (1) Zie Cass. 21 april 2011, AR C.11.0002.F, AC 2011, nr. 276; Cass. 29 
september 2015, AR P.15.0881.N, AC 2015, nr. 563; Cass. 19 januari 2016, AR P.15.1371.N, AC 2016, 
nr. …

 - Strafzaken - Voordracht van de wraking

22 maart 2016 P.2016.0365.N AC nr. ...22 maart 2016
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