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LiberCas 1/2019

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

SCHADE

De schade die voor de rechthebbenden van het slachtoffer van een dodelijk ongeval voortvloeit uit 
de derving van zijn inkomsten, bestaat in de derving van het gedeelte van die inkomsten waaruit zij 
een persoonlijk voordeel haalden of hadden kunnen halen (1). (1) Zie Cass. 25 september 2012, AR 
P.11.1950.N, AC 2012, nr. 484; Cass. 23 maart 2005, AR P.04.1554.F, AC 2005, nr. 183; Cass. 6 mei 
2002, AR C.97.0258.N, AC 2002, nr. 270; Cass. 26 november 1997, AR P.97.1078.F, AC 1997, nr. 508; 
Cass. 7 november 1978, AC 1978-79, 275; Cass. 6 september 1977, AC 1978, 17; Cass. 4 maart 1975, 
AC 1975, 753; Cass. 26 januari 1973, AC 1973, 539; Cass. 7 mei 1962 (Bull. en Pas. 1962, I, 1002).

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Minderjarig slachtoffer van een dodelijk 
ongeval - Rechthebbenden - Schade - Voorwerp

15 november 2018 C.2017.0492.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

ADVOCAAT

Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en artikel 14.1 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
waarborgen geen recht van toegang tot de rechter teneinde de herziening te verkrijgen van een 
procedure die werd afgesloten met een in kracht van gewijsde gegane beslissing die over dergelijke 
rechten en plichten uitspraak heeft gedaan; ze zijn in de regel evenmin van toepassing op de 
procedure van onderzoek van een vordering die een dergelijke heropening beoogt.

 - Tuchtzaken - Tuchtprocedure - In kracht van gewijsde gegane beslissing - Aanvraag tot 
herziening - Recht van toegang tot de rechter - Procedure van onderzoek van een aanvraag tot 
herziening - Grondslag

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 
december 1966

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

Uit de bepalingen op grond waarvan een vordering tot herziening in criminele en correctionele zaken 
ontvankelijk kan worden verklaard, zelfs als die vordering enkel betrekking heeft op een gedeelte 
van de feiten en de opgelegde straf naar recht verantwoord blijft door de feiten van de veroordeling 
die nog steeds vaststaan, volgt niet dat een aanvraag tot herziening van een tuchtrechtelijke 
uitspraak ontvankelijk is.

 - Tuchtzaken - Ontvankelijkheid van de vordering tot herziening in criminele en correctionele 
zaken - Zelfs in geval van toepassing van de theorie van de naar recht verantwoorde straf - 
Gevolg - Aanvraag tot herziening van een tuchtrechtelijke uitspraak - Ontvankelijkheid

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

- Artt. 443, 444 en 445 Wetboek van Strafvordering

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 
december 1966
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Uit de tekst en het opzet van artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dat ertoe 
strekt de onafhankelijkheid te waarborgen van een rechtspersoon, blijkt dat enkel de lasthebber ad 
hoc ertoe gemachtigd is om de rechtspersoon bij de strafvordering te vertegenwoordigen; om 
regelmatig te zijn moet het tegen een rechtspersoon gerichte cassatieberoep voor wie een 
lasthebber ad hoc is aangesteld, dan ook aan die lasthebber ad hoc worden betekend (1). (1) Cass. 6 
september 2016, AR P.16.0052.N, AC 2016, nr. 460; Cass. 13 september 2016, AR P.15.0999.N, AC 
2016, nr. 482.

 - Strafzaken - Cassatieberoep - Vorm en termijn van betekening en-of neerlegging - Advocaat - 
Lasthebber ad hoc - Toepassing

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

BESLAG

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van der Fraenen.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelastingen - Verpande schuldvordering - 
Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Betaling door de derde-schuldenaar aan de 
ontvanger - Tegenwerpelijkheid aan de pandhouder

21 juni 2018 F.2017.0140.N AC nr. ...21 juni 2018

Uit artikel 1690, § 1 en artikel 2075 Burgerlijk Wetboek vloeit voort dat een eerder pandrecht 
tegenwerpelijk is aan een later beslag op dezelfde schuldvordering en dat de betaling door de derde-
schuldenaar aan de ontvanger krachtens artikel 164, § 1, KBWIB92, in weerwil van de kennisgeving 
van het pand aan de derde-schuldenaar niet-tegenwerpelijk is aan die pandhouder, ook al is de 
ontvanger op het ogenblik van de betaling te goeder trouw (1). (1) Zie concl. OM. 

Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelasting - Verpande schuldvordering - Vereenvoudigd 
fiscaal beslag onder derden - Betaling door de derde-schuldenaar aan de ontvanger - 
Tegenwerpelijkheid aan de pandhouder

21 juni 2018 F.2017.0140.N AC nr. ...21 juni 2018

- Artt. 1690, § 1, en 2075 Burgerlijk Wetboek

- Art. 164, § 1 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

Aangezien de artikelen 164 en 165 KB/WIB92 zich niet verstaan met het bijzonder regime van de 
tenuitvoerlegging en beslagen in het raam van de gerechtelijke reorganisatie ligt het in de rede de 
gevolgen van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag tijdens deze procedure geheel af te stemmen 
op de artikelen 30 en 31 WCO; uit het geheel van de bepalingen volgt dat het vereenvoudigd fiscaal 
derdenbeslag zijn bewarende werking behoudt tijdens de periode van opschorting tenzij hiervan de 
opheffing wordt bevolen op grond van artikel 31 WCO.

Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelastingen - Gerechtelijke reorganisatie - Periode van 
opschorting - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Bewarende werking

21 juni 2018 F.2017.0133.N AC nr. ...21 juni 2018

- Artt. 30 en 31 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

- Artt. 164 en 165 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992
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BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN

Artikel 1326, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op het geschrift dat de titel van 
de eenzijdige verbintenis van de schuldenaar vormt.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Artikel 1326, eerste lid, Burgerlijk Wetboek - 
Toepassingsgebied

15 november 2018 C.2017.0440.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 1326, eerste lid Burgerlijk Wetboek

Het geschrift waarin het bedrag wordt vastgelegd dat de schuldenaar aan zijn schuldeiser 
verschuldigd is en de verbintenis van de schuldenaar wordt vastgesteld waarvan de uitvoering wordt 
geëist, vormt de grondslag van de rechtsvordering van de schuldeiser tegen zijn schuldenaar en, 
bijgevolg, de titel van de verbintenis. 

Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Artikel 1326, eerste lid, Burgerlijk Wetboek - 
Toepassingsgebied - Titel van de eenzijdige verbintenis van de schuldenaar

15 november 2018 C.2017.0440.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 1326, eerste lid Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

Een door een tolk afgelegde eed is regelmatig, ook als die eed niet letterlijk wordt afgelegd in de 
door artikel 27 Wet Register Deskundigen en Tolken voorgeschreven bewoordingen, voor zover de 
afgelegde eed eenzelfde betekenis heeft als de voorgeschreven eed en aan de tolk dezelfde 
verplichtingen oplegt.

Strafzaken - Eed - Door tolk afgelegde eed - Vorm

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

Artikel 417, derde lid, Strafwetboek voert geen onweerlegbaar vermoeden van ogenblikkelijke 
noodzaak van verdediging in, maar wel een vermoeden dat door de vervolgende partij kan worden 
weerlegd en sluit niet uit dat de rechter, die vaststelt dat het feit plaatsheeft bij het zich verdedigen 
tegen de daders van een met geweld tegen personen gepleegde diefstal of plundering, onderzoekt 
of de verdediging wel evenredig is met het gebruikte geweld (1). (1) Contra: Cass. 3 maart 1941, Pas. 
1941, I, 61.

Strafzaken - Vermoedens - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - 
Rechtvaardiging - Artikel 417, derde lid, Strafwetboek - Vermoeden van ogenblikkelijke noodzaak 
van verdediging - Aard

13 februari 2018 P.2017.1055.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 417, derde lid Strafwetboek

Artikel 961/2 Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op de bewijsregeling in strafzaken.

Strafzaken - Geschriften - Algemeen - Artikel 961/2 Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid
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13 februari 2018 P.2017.0737.N AC nr. ...13 februari 2018

Krachtens artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is onregelmatig verkregen 
bewijs slechts nietig en dient het bijgevolg te worden uitgesloten indien de naleving van de 
betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, de begane 
onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of het gebruik van het bewijs 
in strijd is met het recht op een eerlijk proces (1). (1) Cass. 5 januari 2016, AR P.15.1103.N, AC 2016, 
nr. 8; Cass. 4 december 2007, AR P.07.1302.N, AC 2007, nr. 613.

Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijs - Nietigheid

9 januari 2018 P.2017.0411.N AC nr. ...9 januari 2018

Artikel 961/2 Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op de bewijsregeling in strafzaken.

Strafzaken - Getuigen - Getuigenbewijs in de vorm van schriftelijke verklaringen - Artikel 961/2 
Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid

13 februari 2018 P.2017.0737.N AC nr. ...13 februari 2018

BRANDSTICHTING

Artikel 510 Strafwetboek vereist niet dat het in brand gestoken voorwerp volledig wordt vernield; 
het misdrijf van brandstichting is voltrokken ook wanneer het vuur het in brand gestoken voorwerp 
maar gedeeltelijk heeft beschadigd (1). (1) Cass. 24 oktober 1892, Pas. 1893, I, 5; Antwerpen 30 
januari 1986, RW 1985-86, 2345 en noot M. DE SWAEF, ? Over opzettelijke brandstichtingen', 2347; 
M. DE SWAEF en M. TRAEST, ?Opzettelijke brandstichting', Comm. Straf. 3, nr. 5.    

 - Brandstichting van een onroerend goed - Artikel 510 Strafwetboek - Materieel element - 
Draagwijdte - Gedeeltelijke beschadiging van het in brand gestoken voorwerp

9 januari 2018 P.2017.0468.N AC nr. ...9 januari 2018

CASSATIE

ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING

Noch uit artikel 6 EVRM, waarvan de naleving moet worden beoordeeld rekening houdend met het 
strafproces in zijn geheel, noch uit enig andere bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat het 
openbaar ministerie bij het Hof schriftelijk dient te concluderen of een geschreven neerslag of de 
schriftelijke voorbereiding van zijn mondelinge conclusie aan de partijen moet overleggen (1). (1) 
Cass. 30 juni 2015, AR P.15.0277.N, AC 2015, nr. 457.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar 
ministerie bij het Hof - Zitting - Mondelinge conclusie - Wijze

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar 
ministerie bij het Hof - Conclusies - Schriftelijke conclusies - Verplichting
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Noch uit artikel 6 EVRM, waarvan de naleving moet worden beoordeeld rekening houdend met het 
strafproces in zijn geheel, noch uit enig andere bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat het 
openbaar ministerie bij het Hof schriftelijk dient te concluderen of een geschreven neerslag of de 
schriftelijke voorbereiding van zijn mondelinge conclusie aan de partijen moet overleggen (1). (1) 
Cass. 30 juni 2015, AR P.15.0277.N, AC 2015, nr. 457.

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

Noch uit artikel 6 EVRM, waarvan de naleving moet worden beoordeeld rekening houdend met het 
strafproces in zijn geheel, noch uit enig andere bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat het 
openbaar ministerie bij het Hof schriftelijk dient te concluderen of een geschreven neerslag of de 
schriftelijke voorbereiding van zijn mondelinge conclusie aan de partijen moet overleggen (1). (1) 
Cass. 30 juni 2015, AR P.15.0277.N, AC 2015, nr. 457.

Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar 
ministerie bij het Hof - Conclusies - Mondelinge conclusie - Geschreven neerslag of schriftelijke 
voorbereiding - Mededeelbaarheid

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

BEVOEGDHEID VAN HET HOF

Het Hof onderzoekt ambtshalve de verjaring van de strafvordering en dat ambtshalve onderzoek 
bestaat onafhankelijk van de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie ter rechtszitting van 
het Hof; het is een gegeven waarmee de eiser in cassatie dient rekening te houden bij het aanvoeren 
van zijn middelen in een overeenkomstig artikel 429 Wetboek van Strafvordering ingediende 
memorie waarbij hij desgevallend in zijn memorie middelen kan aanvoeren voor het geval zijn in 
hoofdorde aangevoerde middelen worden verworpen waardoor zijn recht van verdediging en zijn 
door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces afdoende gegarandeerd is.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Ambtshalve onderzoek - Verjaring

13 februari 2018 P.2017.0445.N AC nr. ...13 februari 2018

Het middel, dat het Hof noopt tot een feitelijke beoordeling waarvoor het niet bevoegd is, is niet 
ontvankelijk (1). (1) Cass. 2 februari 2018, AR C.16.0448.F, AC 2018, nr. 71; Cass. 11 september 2003, 
AR C.01.0295.N, AC 2003, nr. 428.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Feitelijke beoordeling - Geen bevoegdheid van het Hof

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

CASSATIEBEROEP

STRAFZAKEN

Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Advocaat - Lasthebber 
ad hoc - Toepassing
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Uit de tekst en het opzet van artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dat ertoe 
strekt de onafhankelijkheid te waarborgen van een rechtspersoon, blijkt dat enkel de lasthebber ad 
hoc ertoe gemachtigd is om de rechtspersoon bij de strafvordering te vertegenwoordigen; om 
regelmatig te zijn moet het tegen een rechtspersoon gerichte cassatieberoep voor wie een 
lasthebber ad hoc is aangesteld, dan ook aan die lasthebber ad hoc worden betekend (1). (1) Cass. 6 
september 2016, AR P.16.0052.N, AC 2016, nr. 460; Cass. 13 september 2016, AR P.15.0999.N, AC 
2016, nr. 482.

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Het middel, dat het Hof noopt tot een feitelijke beoordeling waarvoor het niet bevoegd is, is niet 
ontvankelijk (1). (1) Cass. 2 februari 2018, AR C.16.0448.F, AC 2018, nr. 71; Cass. 11 september 2003, 
AR C.01.0295.N, AC 2003, nr. 428.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplichting tot feitelijke beoordeling - Geen bevoegdheid van het 
Hof - Ontvankelijkheid

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

Het middel dat de bestreden uitspraak verwijt de wettelijke voorwaarden niet te vermelden die het 
inleiden van een procedure tot herziening extra legem verantwoorden, houdt geen verband met 
artikel 149 van de Grondwet, dat de rechter verplicht de redenen op te geven die het Hof in staat 
moeten stellen zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen (1). (1) Zie Cass. 13 oktober 2008, AR 
S.08.0017.F, AC 2008, nr. 543.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

Het middel is niet ontvankelijk wanneer het, bij ontstentenis van wettelijke bepalingen die de 
procedure tot herziening van een tegen een advocaat uitgesproken tuchtrechtelijke beslissing 
regelen, enkel een leemte in de wetgeving laakt die, gesteld dat ze het gelijkheidsbeginsel miskent, 
het optreden van de wetgever zou vereisen om de modaliteiten van een dergelijke procedure vast te 
leggen, aangezien dergelijk middel geen invloed heeft op de wettigheid van de beslissing.

Burgerlijke zaken - Belang - Middel dat de miskenning van het gelijkheidsbeginsel aanvoert - 
Miskenning die het optreden van de wetgever vereist - Ontvankelijkheid

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

STRAFZAKEN

De door artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde antwoordnoot mag geen ander 
middel inhouden dan de middelen die eerder zijn aangevoerd in een regelmatig neergelegde 
memorie.

Strafzaken - Allerlei - Antwoordnoot - Inhoud
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13 februari 2018 P.2017.0445.N AC nr. ...13 februari 2018

De omstandigheid dat de appelrechters, net als de eerste rechter, aan de begrippen die het 
toepassingsgebied van een strafbepaling bepalen een onjuiste invulling zouden geven, zonder dat 
een burgerlijke partij die cassatieberoep aantekent tegen een arrest van buitenvervolgingstelling, dit 
heeft opgeworpen voor de appelrechters, belet die burgerlijke partij niet die onwettigheid aan te 
voeren voor het Hof.

Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep door 
burgerlijke partij - Niet voor de appelrechter opgeworpen onwettigheid

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNERMING

Aangezien de artikelen 164 en 165 KB/WIB92 zich niet verstaan met het bijzonder regime van de 
tenuitvoerlegging en beslagen in het raam van de gerechtelijke reorganisatie ligt het in de rede de 
gevolgen van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag tijdens deze procedure geheel af te stemmen 
op de artikelen 30 en 31 WCO; uit het geheel van de bepalingen volgt dat het vereenvoudigd fiscaal 
derdenbeslag zijn bewarende werking behoudt tijdens de periode van opschorting tenzij hiervan de 
opheffing wordt bevolen op grond van artikel 31 WCO.

 - Gerechtelijke reorganisatie - Periode van opschorting - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder 
derden - Bewarende werking

21 juni 2018 F.2017.0133.N AC nr. ...21 juni 2018

- Artt. 30 en 31 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

- Artt. 164 en 165 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

DOUANE EN ACCIJNZEN

Het enkele gegeven dat de douaneautoriteiten met aanneming van de door een aangever 
opgegeven foutieve goederencode zonder grondige verificatie goederen vrijgeven, kan evenwel niet 
worden beschouwd als een actieve vergissing van de douaneautoriteiten en dus geen gewettigd 
vertrouwen in de geldigheid van de aangifte opleveren; de douaneautoriteiten nemen bij de 
aanvaarding van de aangifte immers geen standpunt in over de juistheid van de door de aangever 
verstrekte informatie waarvoor de aangever zelf verantwoordelijk is en dat geldt ook voor de 
vaststelling van de juiste postonderverdeling bij de tariefindeling van goederen.

 - Communautair Douanewetboek - Recht van niet-navordering - Vertrouwensbeginsel - Vergissing 
van de douanautoriteiten zelf - Foutieve informatie verstrekt door de aangever - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.1017.N AC nr. ...20 maart 2018

 - Draagwijdte - Communautair Douanewetboek - Artikel 220.2.b), eerste lid, CDW - Recht van niet-
navordering - Vertrouwensbeginsel - Vergissing van de douanautoriteiten zelf
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De rechter die moet oordelen over de regelmatigheid van de boeking moet nagaan of aan de drie in 
artikel 220.2.b), eerste lid, CDW bepaalde toepassingsvoorwaarden is voldaan; uit de rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat wat betreft de eerste voorwaarde het 
gewettigd vertrouwen van de belastingschuldige slechts voor bescherming vatbaar is indien het de 
bevoegde autoriteiten "zelf" zijn geweest die de grondslag hebben gecreëerd voor dat gewettigd 
vertrouwen, zodat enkel vergissingen die toe te schrijven zijn aan een actieve gedraging van de 
bevoegde autoriteiten recht geven op de niet-navordering van rechten (1). (1) HvJ 18 oktober 2007 
C-173/06, Agrover Srl; HvJ 10 december 2016, C-427/14, Valsts ienëmumu dienests.    

20 maart 2018 P.2017.1017.N AC nr. ...20 maart 2018

Uit de communautaire bepalingen van de artikelen 5.2 en 5.4 van het Communautair 
Douanewetboek en de internrechtelijke bepalingen van de artikelen 70-3, § 2 en 127, Algemene Wet 
Douane en Accijnzen, vóór de wijziging door de artikelen 71 en 126 van de wet van 12 mei 2014, 
volgt dat een douane-expediteur, die zulks wenste, wel degelijk de mogelijkheid had om douane-
aangiften te doen in de hoedanigheid van directe vertegenwoordiger van zijn opdrachtgever; het 
voorbehouden van de indirecte vertegenwoordiging aan ingeschreven douane-expediteurs hield 
geen verbod in om als directe vertegenwoordiger aangifte te doen en noch uit de wijzigingen van de 
artikelen 70-3 en 127 AWDA met de wet van 12 mei 2014 noch uit de parlementaire voorbereiding 
van die wijzigende wet blijkt het tegendeel.  

 - Communautair Douanewetboek - Artikelen 5.2 en 5.4 CDW - Vertegenwoordiging - 
Douaneaangiften - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.1017.N AC nr. ...20 maart 2018

De bepaling van artikel 220.2.b), eerste lid van het Communautair Douanewetboek heeft volgens de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie als doel de betaling achteraf van 
invoerrechten te beperken tot die gevallen waarin een dergelijke betaling is gerechtvaardigd en 
verenigbaar met een zo fundamenteel beginsel als het vertrouwensbeginsel; aldus bevat die 
bepaling een bevestiging van het vertrouwensbeginsel, waarbij de toepassingsvoorwaarden waaraan 
moet worden getoetst uitdrukkelijk zijn bepaald (1). (1) HvJ 20 november 2008, C-375/07, Heuschen 
& Schrouff Oriental Foods Trading.

 - Communautair Douanewetboek - Artikel 220.2.b), eerste lid, CDW - Recht van niet-navordering - 
Vertrouwensbeginsel - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.1017.N AC nr. ...20 maart 2018

Uit de communautaire bepalingen van de artikelen 5.2 en 5.4 van het Communautair 
Douanewetboek en de internrechtelijke bepalingen van de artikelen 70-3, § 2 en 127, Algemene Wet 
Douane en Accijnzen, vóór de wijziging door de artikelen 71 en 126 van de wet van 12 mei 2014, 
volgt dat een douane-expediteur, die zulks wenste, wel degelijk de mogelijkheid had om douane-
aangiften te doen in de hoedanigheid van directe vertegenwoordiger van zijn opdrachtgever; het 
voorbehouden van de indirecte vertegenwoordiging aan ingeschreven douane-expediteurs hield 
geen verbod in om als directe vertegenwoordiger aangifte te doen en noch uit de wijzigingen van de 
artikelen 70-3 en 127 AWDA met de wet van 12 mei 2014 noch uit de parlementaire voorbereiding 
van die wijzigende wet blijkt het tegendeel.  

 - Algemene Wet Douane en Accijnzen - Artikelen 70-3, § 2, en 127 AWDA - Vertegenwoordiging - 
Douaneaangiften - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.1017.N AC nr. ...20 maart 2018

9/ 40



LiberCas 1/2019

DRUKPERS (POLITIE OVER DE)

De digitale archivering van een oud artikel uit de geschreven pers dat, ten tijde van de feiten, op 
wettige wijze het verhaal heeft gebracht van gebeurtenissen uit het verleden die thans gedekt zijn 
door het in die zin begrepen recht op vergetelheid, ontsnapt niet aan de inmengingen in het recht op 
vrijheid van meningsuiting die het gevolg zijn van het recht op eerbiediging van het privéleven (1). 
(1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 617; Cass. 29 april 2016, AR C.15.0052.F, AC 2016, nr. 291. 

 - Vrijheid van meningsuiting - Persvrijheid - Digitale archieven - Recht om online te plaatsen - 
Recht op toegang van het publiek - Geen absoluut recht

8 november 2018 C.2016.0457.F AC nr. ...8 november 2018

- Art. 22 De gecoördineerde Grondwet 1994

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 
december 1966

- Art. 8 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De inmengingen in het recht op vrijheid van meningsuiting die het gevolg zijn van het recht op 
eerbiediging van het privéleven, kunnen bestaan in een wijziging van de gearchiveerde tekst 
waardoor een aantasting van het recht op vergetelheid kan worden voorkomen of hersteld (1). (1) 
Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 617; Cass. 29 april 2016, AR C.15.0052.F, AC 2016, nr. 291. 

 - Vrijheid van meningsuiting - Recht op vergetelheid - Digitale archieven - Inmenging - 
Verantwoording - Wijze - Voorkoming of herstel van een aantasting van het recht op vergetelheid

8 november 2018 C.2016.0457.F AC nr. ...8 november 2018

- Art. 22 De gecoördineerde Grondwet 1994

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 
december 1966

- Art. 8 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het recht op eerbiediging van het privéleven omvat het recht op vergetelheid, waardoor de persoon 
die schuldig werd bevonden aan een misdaad of wanbedrijf zich in bepaalde omstandigheden 
ertegen kan verzetten dat zijn verleden opnieuw in de herinnering wordt gebracht naar aanleiding 
van een nieuwe openbaarmaking van die feiten (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 617; Cass. 29 
april 2016, AR C.15.0052.F, AC 2016, nr. 291. 

 - Recht op eerbiediging van het privéleven - Persoon schuldig bevonden aan een misdaad of 
wanbedrijf - Nieuwe openbaarmaking van de feiten - Recht op vergetelheid - Verzet tegen het 
opnieuw in herinnering brengen van het gerechtelijk verleden - Vrijheid van meningsuiting - 
Inmenging - Verantwoording

8 november 2018 C.2016.0457.F AC nr. ...8 november 2018

- Art. 22 De gecoördineerde Grondwet 1994

- Art. 17 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 
december 1966

- Art. 8 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

EED

 - Door tolk afgelegde eed - Vorm
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Een door een tolk afgelegde eed is regelmatig, ook als die eed niet letterlijk wordt afgelegd in de 
door artikel 27 Wet Register Deskundigen en Tolken voorgeschreven bewoordingen, voor zover de 
afgelegde eed eenzelfde betekenis heeft als de voorgeschreven eed en aan de tolk dezelfde 
verplichtingen oplegt.

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT

Artikel 489bis, 4°, Strafwetboek bestraft de in artikel 489 van dat wetboek bedoelde personen die, 
met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, verzuimd hebben binnen de bij artikel 9 
Faillissementswet gestelde termijn aangifte te doen van het faillissement; de rechter kan het 
bijzonder opzet om de faillietverklaring uit te stellen afleiden uit het feit dat een bestuurder, door de 
niet-aangifte van het faillissement van de vennootschap, de schulden van die vennootschap laat 
oplopen terwijl er geen hoop bestaat op een verbetering van haar financiële toestand en daarmee 
leidt de rechter het bedoelde opzet niet louter af uit de materiële gedraging van de bestuurder en 
stelt hij dat opzet niet gelijk met de zorgvuldigheidsnorm (1). (1) Cass. 3 juni 2015 AR P.14.0834.F, AC 
2015, nr. 367; Cass. 9 juni 1999, AR P.99.0011.F, AC 1999, nr. 338. 

Begrip - Vereisten van het faillissement - Verzuim om aangifte te doen van het faillissement - 
Moreel bestanddeel - Bewijs

9 januari 2018 P.2017.0856.N AC nr. ...9 januari 2018

- Art. 9 Wet 8 augustus 1997

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

Artikel 489, 2°, Strafwetboek bestraft de kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden in de 
zin van artikel 2 van de Faillissementswet of de bestuurders in rechte of in feite van 
handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden wanneer zij, zonder wettig 
verhinderd te zijn, verzuimd hebben de verplichtingen gesteld bij artikel 53 Faillissementswet 
houdende het verstrekken aan de rechter-commissaris of de curator van alle vereiste inlichtingen na 
te leven; daartoe behoren de gegevens over welke personen de werkelijke bestuurders van de 
vennootschap zijn aangezien de afhandeling van het faillissement de medewerking vereist van die 
personen, alsmede een onderzoek naar de wijze waarop zij de vennootschap hebben bestuurd (1). 
(1) E. ROGER FRANCE, ? L'infraction de banqueroute: la réforme apportée par la nouvelle loi sur les 
faillites', TBH, 1998, 81-92, RDP 1998, nr. 4, 379-469; P. TRAEST, ? Misdrijven die verband houden 
met de staat van faillissement', in Ondernemingsrecht, Die Keure en M&D Seminars, 1999, 5-40; Zie 
J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, 1111-1170; 
Th. AFSCHRIFT en V. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Kluwer,nrs. 668-801; A. DE 
NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 6e ed., p. 332 ev.  

Begrip - Vereisten van het faillissement - Verzuim om de bij artikel 53 Faillissementswet vereiste 
inlichtingen te verstrekken - Gegevens over de werkelijke bestuurders van de 
handelsvennootschap - Draagwijdte

9 januari 2018 P.2017.0856.N AC nr. ...9 januari 2018

- Art. 53 Wet 8 augustus 1997

- Art. 489, 2° Strafwetboek

Begrip - Vereisten van het faillissement - Verzuim om aangifte te doen van het faillissement - 
Personen gehouden tot het doen van die aangifte - Draagwijdte - Feitelijke bestuurder van een 
handelsvennootschap
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De in artikel 489 Strafwetboek bedoelde personen die artikel 489bis, 4°, van dat wetboek strafbaar 
stelt, zijn de kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden in de zin van artikel 2 
Faillissementswet of de bestuurders in rechte of in feite van handelsvennootschappen die zich in 
staat van faillissement bevinden en alldus rekent artikel 489bis, 4°, Strafwetboek het erin bedoelde 
misdrijf uitdrukkelijk toe aan feitelijke bestuurders van failliete handelsvennootschappen; hieruit 
volgt dat wanneer een handelsvennootschap in werkelijkheid wordt geleid door een feitelijke 
bestuurder, deze laatste ertoe gehouden is het nodige te doen opdat het faillissement van die 
vennootschap tijdig wordt aangegeven.; de enkele omstandigheid dat die bestuurder niet de 
persoonlijke hoedanigheid heeft om de aangifte te doen, sluit dan ook zijn strafbaarheid op grond 
van artikel 489bis, 4°, Strafwetboek niet uit (1). (1) E. ROGER FRANCE, ? L'infraction de banqueroute: 
la réforme apportée par la nouvelle loi sur les faillites', TBH, 1998, 81-92, RDP 1998, nr. 4, 379-469; 
P. TRAEST, ? Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement', in Ondernemingsrecht, 
Die Keure en M&D Seminars, 1999, 5-40; Zie J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit 
pénal des affaires, Bruylant, 2005, 1111-1170; Th. AFSCHRIFT en V. DE BRAUWERE, Manuel de droit 
pénal financier, Kluwer,nrs. 668-801; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 6e 
ed., p. 332 ev.  

9 januari 2018 P.2017.0856.N AC nr. ...9 januari 2018

- Artt. 2 en 9 Wet 8 augustus 1997

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN

Artikel 489bis, 4°, Strafwetboek bestraft de in artikel 489 van dat wetboek bedoelde personen die, 
met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, verzuimd hebben binnen de bij artikel 9 
Faillissementswet gestelde termijn aangifte te doen van het faillissement; de rechter kan het 
bijzonder opzet om de faillietverklaring uit te stellen afleiden uit het feit dat een bestuurder, door de 
niet-aangifte van het faillissement van de vennootschap, de schulden van die vennootschap laat 
oplopen terwijl er geen hoop bestaat op een verbetering van haar financiële toestand en daarmee 
leidt de rechter het bedoelde opzet niet louter af uit de materiële gedraging van de bestuurder en 
stelt hij dat opzet niet gelijk met de zorgvuldigheidsnorm (1). (1) Cass. 3 juni 2015 AR P.14.0834.F, AC 
2015, nr. 367; Cass. 9 juni 1999, AR P.99.0011.F, AC 1999, nr. 338.  

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Verzuim om aangifte te doen 
van het faillissement - Moreel bestanddeel - Bewijs

9 januari 2018 P.2017.0856.N AC nr. ...9 januari 2018

- Art. 9 Wet 8 augustus 1997

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Verzuim om de bij artikel 53 
Faillissementswet vereiste inlichtingen te verstrekken - Gegevens over de werkelijke bestuurders 
van de handelsvennootschap - Draagwijdte
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Artikel 489, 2°, Strafwetboek bestraft de kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden in de 
zin van artikel 2 van de Faillissementswet of de bestuurders in rechte of in feite van 
handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden wanneer zij, zonder wettig 
verhinderd te zijn, verzuimd hebben de verplichtingen gesteld bij artikel 53 Faillissementswet 
houdende het verstrekken aan de rechter-commissaris of de curator van alle vereiste inlichtingen na 
te leven; daartoe behoren de gegevens over welke personen de werkelijke bestuurders van de 
vennootschap zijn aangezien de afhandeling van het faillissement de medewerking vereist van die 
personen, alsmede een onderzoek naar de wijze waarop zij de vennootschap hebben bestuurd (1). 
(1) E. ROGER FRANCE, ? L'infraction de banqueroute: la réforme apportée par la nouvelle loi sur les 
faillites', TBH, 1998, 81-92, RDP 1998, nr. 4, 379-469; P. TRAEST, ? Misdrijven die verband houden 
met de staat van faillissement', in Ondernemingsrecht, Die Keure en M&D Seminars, 1999, 5-40; Zie 
J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, 1111-1170; 
Th. AFSCHRIFT en V. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Kluwer,nrs. 668-801; A. DE 
NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 6e ed., p. 332 ev.  

9 januari 2018 P.2017.0856.N AC nr. ...9 januari 2018

- Art. 53 Wet 8 augustus 1997

- Art. 489, 2° Strafwetboek

De in artikel 489 Strafwetboek bedoelde personen die artikel 489bis, 4°, van dat wetboek strafbaar 
stelt, zijn de kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden in de zin van artikel 2 
Faillissementswet of de bestuurders in rechte of in feite van handelsvennootschappen die zich in 
staat van faillissement bevinden en alldus rekent artikel 489bis, 4°, Strafwetboek het erin bedoelde 
misdrijf uitdrukkelijk toe aan feitelijke bestuurders van failliete handelsvennootschappen; hieruit 
volgt dat wanneer een handelsvennootschap in werkelijkheid wordt geleid door een feitelijke 
bestuurder, deze laatste ertoe gehouden is het nodige te doen opdat het faillissement van die 
vennootschap tijdig wordt aangegeven.; de enkele omstandigheid dat die bestuurder niet de 
persoonlijke hoedanigheid heeft om de aangifte te doen, sluit dan ook zijn strafbaarheid op grond 
van artikel 489bis, 4°, Strafwetboek niet uit (1). (1) E. ROGER FRANCE, ? L'infraction de banqueroute: 
la réforme apportée par la nouvelle loi sur les faillites', TBH, 1998, 81-92, RDP 1998, nr. 4, 379-469; 
P. TRAEST, ? Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement', in Ondernemingsrecht, 
Die Keure en M&D Seminars, 1999, 5-40; Zie J. SPREUTELS, Fr. ROGGEN en E. ROGER FRANCE, Droit 
pénal des affaires, Bruylant, 2005, 1111-1170; Th. AFSCHRIFT en V. DE BRAUWERE, Manuel de droit 
pénal financier, Kluwer,nrs. 668-801; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 6e 
ed., p. 332 ev.  

Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Draagwijdte - Feitelijke 
bestuurder van een handelsvennootschap - Verzuim om aangifte te doen van het faillissement - 
Personen gehouden tot het doen van die aangifte

9 januari 2018 P.2017.0856.N AC nr. ...9 januari 2018

- Artt. 2 en 9 Wet 8 augustus 1997

- Art. 489bis, 4° Strafwetboek

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN

RECHTSPLEGING

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Verordening - Bekendmaking - Bewijs - Bewijsmiddel
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De bij artikel L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie 
voorgeschreven aantekening in een register vormt het enige toelaatbare bewijs van de 
bekendmaking van een gemeentereglement of -verordening (1). (1) Cass. 21 mei 2015, AR 
F.13.0158.F, AC 2015, nr. 328; Cass. 21 mei 2015, AR F.14.0098.F, AC 2015, nr. 329; Cass. 14 
september 2009, AR C.08.0340.F, AC 2009, nr. 497. 

8 november 2018 C.2017.0604.F AC nr. ...8 november 2018

- Art. L 1133-2, tweede lid Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie

Uit artikel L1133-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, dat voorziet 
in de bekendmaking van de gemeentereglementen en -verordeningen bij aanplakking, volgt niet dat 
deze permanent ter inzage van het publiek moet worden gehouden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2018, nr. 618.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Verordening - Bekendmaking - Aanplakking

8 november 2018 C.2017.0604.F AC nr. ...8 november 2018

- Art. L 1133-1 Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie

Het bij artikel L1133-2, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en 
decentralisatie voorgeschreven register, waaruit de bekendmaking en de datum van bekendmaking 
van de gemeentereglementen en -verordeningen blijkt, dient niet vooraf te worden ingebonden (1). 
(1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 618.

Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Verordening - Bekendmaking - Bewijs - Register van 
bekendmaking - Inbinden

8 november 2018 C.2017.0604.F AC nr. ...8 november 2018

- Artt. 1 tot 3 KB 14 oktober 1991 betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de 
reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden

- Art. L 1133-2, tweede lid Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie

GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)

Noch artikel 26, § 2, tweede lid, 2°, noch artikel 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof verplicht een 
rechtscollege waarvoor een prejudiciële vraag is opgeworpen met een identiek onderwerp als een 
vraag die reeds aanhangig is voor het Grondwettelijk Hof, om zijn uitspraak aan te houden tot dit 
Hof uitspraak heeft gedaan over deze vraag; evenmin volgt een dergelijke verplichting uit de 
artikelen 6 en 13 EVRM of artikel 13 Grondwet.  

Art.  13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Strafzaken - Identieke prejudiciële vraag 
aanhangig bij het Grondwettelijk Hof - Vraag tot heropening der debatten teneinde de beslissing 
van het Grondwettelijk Hof af te wachten - Weigering - Hof van Cassatie - Verplichting

20 maart 2018 P.2017.0636.N AC nr. ...20 maart 2018

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Redenen van de vonnissen en arresten - 
Tegenstrijdigheid in de motivering
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Er is slechts tegenstrijdigheid in de motivering wanneer de redenen van eenzelfde rechterlijke 
beslissing onderling tegenstrijdig zijn (1). (1) Cass. 27 april 2011, AR P.11.0019.F, AC 2011, nr. 281.

13 februari 2018 P.2017.0612.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

De rechter dient niet te antwoorden op conclusies die wegens zijn beslissing niet langer relevant zijn 
(1). (1) Cass. 22 september 2014, AR C.13.0496.F, AC 2014, nr. 541, met concl. van advocaat-
generaal Genicot in Pas. 2014; Cass. 30 september 1996, AR S.95.0055.F, AC 1996, nr. 377.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Redenen van de vonnissen en arresten - Op 
conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op 
conclusie - Conclusie niet langer relevant

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

GRONDWETTELIJK HOF

Noch artikel 26, § 2, tweede lid, 2°, noch artikel 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof verplicht een 
rechtscollege waarvoor een prejudiciële vraag is opgeworpen met een identiek onderwerp als een 
vraag die reeds aanhangig is voor het Grondwettelijk Hof, om zijn uitspraak aan te houden tot dit 
Hof uitspraak heeft gedaan over deze vraag; evenmin volgt een dergelijke verplichting uit de 
artikelen 6 en 13 EVRM of artikel 13 Grondwet.  

 - Prejudicieel geschil - Strafzaken - Identieke prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk 
Hof - Vraag tot heropening der debatten teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te 
wachten - Weigering - Hof van Cassatie - Verplichting

20 maart 2018 P.2017.0636.N AC nr. ...20 maart 2018

HERZIENING

ALGEMEEN

Wanneer de aanvraag tot herziening steunt op de onverenigbaarheid tussen veroordelingen, 
vernietigt het Hof van Cassatie deze veroordelingen indien zij erkent dat ze onverenigbaar zijn en 
verwijst het de zaken, in de staat waarin de rechtspleging zich bevindt, en ondanks verjaring van de 
rechtsvordering of van de straf, naar een hof van beroep of een hof van assisen dat er vroeger geen 
kennis van genomen heeft; wanneer de veroordelingen bij verstek zijn gewezen, benoemt het Hof 
van Cassatie een curator voor de verdediging van de veroordeelden die hen bij de rechtspleging in 
herziening zal vertegenwoordigen (1). (1) R. DECLERCQ, ‘Herziening', Comm. Straf., 1-42; Ph. TRAEST, 
‘Is de herziening in strafzaken aan herziening toe?', in Amicus Curiae Liber Amicorum Marc De Swaef, 
pp. 383 - 406; M. A. SAINT- REMY , ‘La révision des condamnations pénales’, Les Novelles, Procédure 
pénale, II, 1, Brussel, 1948, pp. 501-569; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M-A. BEERNAERT , 
Droit de la procédure pénale, La Charte, 2010, 6e editie, pp.  1291 -1296.   

Algemeen - Strafzaken - Onverenigbaarheid tussen veroordelingen - Veroordelingen bij verstek - 
Aanstelling van een curator

- Artt. 443, 1°, 444 en 445, eerste lid Wetboek van Strafvordering
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23 januari 2018 P.2017.1195.N AC nr. ...23 januari 2018

Wanneer de aanvraag tot herziening steunt op de onverenigbaarheid tussen veroordelingen, 
vernietigt het Hof van Cassatie deze veroordelingen indien zij erkent dat ze onverenigbaar zijn en 
verwijst het de zaken, in de staat waarin de rechtspleging zich bevindt, en ondanks verjaring van de 
rechtsvordering of van de straf, naar een hof van beroep of een hof van assisen dat er vroeger geen 
kennis van genomen heeft; wanneer de veroordelingen bij verstek zijn gewezen, benoemt het Hof 
van Cassatie een curator voor de verdediging van de veroordeelden die hen bij de rechtspleging in 
herziening zal vertegenwoordigen (1). (1) R. DECLERCQ, ‘Herziening', Comm. Straf., 1-42; Ph. TRAEST, 
‘Is de herziening in strafzaken aan herziening toe?', in Amicus Curiae Liber Amicorum Marc De Swaef, 
pp. 383 - 406; M. A. SAINT- REMY , ‘La révision des condamnations pénales’, Les Novelles, Procédure 
pénale, II, 1, Brussel, 1948, pp. 501-569; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M-A. BEERNAERT , 
Droit de la procédure pénale, La Charte, 2010, 6e editie, pp.  1291 -1296.   

Algemeen - Strafzaken - Onverenigbaarheid tussen veroordelingen - Vernietiging - Verwijzing

23 januari 2018 P.2017.1195.N AC nr. ...23 januari 2018

- Artt. 443, 1°, 444 en 445, eerste lid Wetboek van Strafvordering

HOGER BEROEP

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Wanneer het openbaar ministerie hoger beroep instelt opdat het verval van het recht tot sturen als 
bedoeld in artikel 42 Wegverkeerswet zou worden uitgesproken, is dit geen vervolging wegens een 
nieuwe telastlegging, maar beoogt dit enkel het nemen van een veiligheidsmaatregel die naast de 
uitgesproken straf moet worden opgelegd en waartoe de rechter op grond van een soevereine 
beoordeling beslist; uit de omstandigheid dat deze verplicht op te leggen veiligheidsmaatregel niet 
werd uitgesproken door het beroepen vonnis maar wel door het bestreden vonnis, kan geen 
schending van artikel 6 EVRM worden afgeleid, noch een miskenning van het recht op een eerlijk 
proces of van het recht van verdediging.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Wegverkeer - 
Veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer - Geen verval wegens 
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid - Hoger beroep openbaar ministerie opdat het verval zou 
worden uitgesproken - Aard - Doel - Verval uitgesproken door de appelrechter - Bestaanbaarheid 
met het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging

23 januari 2018 P.2017.0367.N AC nr. ...23 januari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer het openbaar ministerie hoger beroep instelt tegen alle strafrechtelijke beschikkingen van 
een vonnis en vervolgens in het grievenformulier aanduidt dat zijn grieven tegen het beroepen 
vonnis slaan op de beschikkingen over de schuldigverklaring en de strafmaat, geeft het te kennen 
dat het de hervorming vraagt van alle beschikkingen van dat vonnis die uitspraak doen over de 
schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten en over de hem opgelegde straf; die 
grieven slaan dan zowel op de beschikkingen van vrijspraak als op deze van schuldigverklaring.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep 
van het openbaar ministerie - Grievenformulier - Grieven gericht tegen schuldigverklaring en 
strafmaat

13 februari 2018 P.2017.0780.N AC nr. ...13 februari 2018

- Artt. 202, 203 en 204 Wetboek van Strafvordering
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HUUR VAN GOEDEREN

PACHT

Wanneer de pacht met het oog op de persoonlijke exploitatie wordt opgezegd door een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt bestuurd door meerdere personen, dienen 
niet al deze personen de in artikel 9 van de wet van 4 november 1969 bepaalde voorwaarden te 
vervullen en een overwegend deel van hun beroepsactiviteit aan de landbouwactiviteit van de 
vennootschap te besteden.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging - Geldigheid - Voorwaarde - 
Opzegging voor persoonlijke exploitatie - Pacht opgezegd door een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid die door meerdere personen wordt bestuurd - Uitoefening door de 
pachter van het beroep als hoofdberoep

15 november 2018 C.2017.0411.F AC nr. ...15 november 2018

- Artt. 9 en 12.6, tweede lid Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

Hoewel artikel 9 van de Pachtwet voorschrijft dat, in geval van opzegging door een rechtspersoon 
voor persoonlijke exploitatie, de exploitatie van het van de pachter teruggenomen goed moet 
worden verzekerd door de verantwoordelijke organen of bestuurders van die rechtspersoon en niet 
alleen door zijn aangestelden, vereist dat artikel niet dat die exploitatie uitsluitend wordt verzekerd 
door de verantwoordelijke organen of bestuurders van die rechtspersoon en verbiedt het evenmin 
om de uitvoering van bepaalde taken betreffende die exploitatie aan zijn aangestelden toe te 
vertrouwen.

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging - Geldigheid - Voorwaarde - 
Opzegging voor persoonlijke exploitatie - Opzegging door een rechtspersoon - Wijze waarop de 
exploitatie wordt verzekerd

15 november 2018 C.2017.0411.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 9 Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

De omstandigheid dat de zaakvoerder van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, die de exploitatie leidt van het goed dat door die vennootschap is teruggenomen 
met het oog op de persoonlijke exploitatie ervan, bepaalde materiële taken betreffende die 
exploitatie verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, ook al worden die taken uitgevoerd 
onder het gezag van de andere zaakvoerder van de vennootschap, impliceert op zich niet dat de 
exploitatie van dat goed zou worden verzekerd door een aangestelde van de vennootschap en niet 
door haar zaakvoerder. 

Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Verrichten van materiële taken betreffende die 
exploitatie in het kader van een arbeidsovereenkomst - Opzegging - Geldigheid - Voorwaarde - 
Opzegging voor persoonlijke exploitatie - Opzegging door een rechtspersoon - Wijze waarop de 
exploitatie wordt verzekerd - Zaakvoerder die de leiding heeft over de exploitatie van het door een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid teruggenomen goed

15 november 2018 C.2017.0411.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 9 Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen

INKOMSTENBELASTINGEN
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AANSLAGPROCEDURE

De uit het kohier voortvloeiende uitvoerbare kracht wordt definitief vastgesteld op het tijdstip dat 
deze uitvoerbare titel wordt uitgevaardigd en uitvoerbaar verklaard; de uitvoerbare kracht van een 
kohier wordt bijgevolg beheerst door de wet die van toepassing is op de datum waarop het kohier 
wordt uitgevaardigd en uitvoerbaar verklaard (1). (1) Zie concl. OM.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Kohier - Uitvaardiging en uitvoerbaarverklaring - 
Uitvoerbare kracht - Vaststelling - Tijdstip - Toepasselijke wet

21 juni 2018 F.2017.0009.N AC nr. ...21 juni 2018

- Art. 393, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van der Fraenen.

Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Kohier - Uitvaardiging en uitvoerbaarverklaring - 
Uitvoerbare kracht - Vaststelling - Tijdstip - Toepasselijke wet

21 juni 2018 F.2017.0009.N AC nr. ...21 juni 2018

PERSONENBELASTING

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van der Fraenen.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Rechtmatige financiële of economische 
behoeften - Beroepsverliezen van burgerlijke vennootschappen - Aftrekbaarheid van de 
beroepsinkomsten van de vennoten - Voorwaarden

21 juni 2018 F.2015.0168.N AC nr. ...21 juni 2018

Beroepsverliezen van burgerlijke vennootschappen zijn aftrekbaar van de beroepsinkomsten van de 
vennoten indien de vennoten bewijzen dat die beroepsverliezen voortspruiten uit verrichtingen die 
beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften; een verrichting waarvan de 
hoofdzakelijke bedoeling fiscaal van aard is, beantwoordt daar niet aan (1). (1) Zie concl. OM.  

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Beroepsverliezen van burgerlijke 
vennootschappen - Aftrekbaarheid van de beroepsinkomsten van de vennoten - Voorwaarden - 
Rechtmatige financiële of economische behoeften

21 juni 2018 F.2015.0168.N AC nr. ...21 juni 2018

- Art. 80 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Conclusie van procureur-generaal Thijs.

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Meerwaarden - Verwezenlijkte meerwaarden - 
Beroepsmatig gebruikte activa - Belastbaarheid

21 juni 2018 F.2016.0028.N AC nr. ...21 juni 2018

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Meerwaarden - Verwezenlijkte meerwaarden - 
Beroepsmatig gebruikte activa - Belastbaarheid
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Alle verwezenlijkte meerwaarden op activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
worden gebruikt, zijn belastbaar als inkomsten, en activa of gedeelten ervan waarvoor fiscaal 
afschrijvingen of waardeverminderingen zijn aangenomen worden geacht te zijn gebruikt voor het 
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid; wanneer een belastingplichtige gebruik maakt van een 
vereenvoudigde boekhouding en daarin enkel afschrijvingen toepast maar geen 
waardeverminderingen, moet worden aangenomen dat de grond, die in aanmerking komt voor 
waardevermindering maar niet voor afschrijving, geen actiefbestanddeel is dat gebruikt wordt voor 
de beroepswerkzaamheid zodat de belastbare meerwaarde dan enkel kan bepaald worden door de 
verkoopprijs om te delen over grond en gebouw (1). (1) Zie concl. OM.

21 juni 2018 F.2016.0028.N AC nr. ...21 juni 2018

- Artt. 27, tweede lid, 3°, 41, 2°, en 43 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST

Aangezien de artikelen 164 en 165 KB/WIB92 zich niet verstaan met het bijzonder regime van de 
tenuitvoerlegging en beslagen in het raam van de gerechtelijke reorganisatie ligt het in de rede de 
gevolgen van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag tijdens deze procedure geheel af te stemmen 
op de artikelen 30 en 31 WCO; uit het geheel van de bepalingen volgt dat het vereenvoudigd fiscaal 
derdenbeslag zijn bewarende werking behoudt tijdens de periode van opschorting tenzij hiervan de 
opheffing wordt bevolen op grond van artikel 31 WCO.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Gerechtelijke reorganisatie - Periode 
van opschorting - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Bewarende werking

21 juni 2018 F.2017.0133.N AC nr. ...21 juni 2018

- Artt. 30 en 31 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

- Artt. 164 en 165 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

Uit artikel 1690, § 1 en artikel 2075 Burgerlijk Wetboek vloeit voort dat een eerder pandrecht 
tegenwerpelijk is aan een later beslag op dezelfde schuldvordering en dat de betaling door de derde-
schuldenaar aan de ontvanger krachtens artikel 164, § 1, KBWIB92, in weerwil van de kennisgeving 
van het pand aan de derde-schuldenaar niet-tegenwerpelijk is aan die pandhouder, ook al is de 
ontvanger op het ogenblik van de betaling te goeder trouw (1). (1) Zie concl. OM.   

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Verpande schuldvordering - 
Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Betaling door de derde-schuldenaar aan de 
ontvanger - Tegenwerpelijkheid aan de pandhouder

21 juni 2018 F.2017.0140.N AC nr. ...21 juni 2018

- Artt. 1690, § 1, en 2075 Burgerlijk Wetboek

- Art. 164, § 1 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van der Fraenen.

Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Verpande schuldvordering - 
Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Betaling door de derde-schuldenaar aan de 
ontvanger - Tegenwerpelijkheid aan de pandhouder

21 juni 2018 F.2017.0140.N AC nr. ...21 juni 2018

LASTGEVING
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Uit de tekst en het opzet van artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, dat ertoe 
strekt de onafhankelijkheid te waarborgen van een rechtspersoon, blijkt dat enkel de lasthebber ad 
hoc ertoe gemachtigd is om de rechtspersoon bij de strafvordering te vertegenwoordigen; om 
regelmatig te zijn moet het tegen een rechtspersoon gerichte cassatieberoep voor wie een 
lasthebber ad hoc is aangesteld, dan ook aan die lasthebber ad hoc worden betekend (1). (1) Cass. 6 
september 2016, AR P.16.0052.N, AC 2016, nr. 460; Cass. 13 september 2016, AR P.15.0999.N, AC 
2016, nr. 482.

 - Cassatieberoep - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en-of neerlegging - 
Advocaat - Lasthebber ad hoc - Toepassing

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

MISDRIJF

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

Het aanvangspunt voor de berekening van de redelijke termijn is het tijdstip waarop een persoon 
het voorwerp uitmaakt van "een beschuldiging", dit is vanaf het ogenblik dat hij in verdenking is 
gesteld of door kennisname van enige andere daad van het opsporings- of gerechtelijk onderzoek 
onder de dreiging van een strafvervolging leeft, waardoor hij verplicht is bepaalde maatregelen te 
nemen om zich te verdedigen tegen "de beschuldiging"(1); indien een strafvervolging tegen een 
beklaagde meerdere gedurende een zekere tijdsperiode gepleegde misdrijven tot voorwerp heeft, 
waarvan de rechter aanneemt dat ze werden gepleegd met eenzelfde misdadig opzet, vangt de 
redelijke termijn aan op het ogenblik waarop de beklaagde voor één of meerdere van die misdrijven 
wordt "beschuldigd". (1) Cass. 12 januari 2016, AR P.15.0514.N, AC 2016, nr. 22, Cass. 16 december 
2014, AR P.14.1101.N, AC 2014, nr. 798.  

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Misdrijven gepleegd 
met eenzelfde misdadig opzet - Redelijke termijn - Aanvangspunt

13 februari 2018 P.2017.0610.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 65 Strafwetboek

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

Artikel 6.1 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verzet zich 
ertegen dat bij voortgezette misdrijven de redelijke termijn voor het geheel van de vervolgde 
misdrijven slechts een aanvang neemt op het tijdstip waarop het laatste misdrijf wordt gepleegd of 
beëindigd. 

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Voortgezette 
misdrijven - Redelijke termijn - Aanvang - Tijdstip waarop het laatste misdrijf wordt gepleegd of 
beëindigd - Verenigbaarheid met artikel 6.1 EVRM

13 februari 2018 P.2017.0610.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 65 Strafwetboek

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

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING

Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Verschoningsgrond uitlokking - Zware 
gewelddaden tegen personen - Begrip - Proportionaliteitsvereiste
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Onder gewelddaden als bedoeld in artikel 411 Strafwetboek wordt verstaan zwaar fysiek of moreel 
geweld dat in de regel uitgaat van het slachtoffer van het verschoonbare misdrijf en dat zodanig is 
dat het de vrije wil van een normaal en redelijk persoon aantast; de ernst van het uitgelokte misdrijf 
moet proportioneel zijn met de ernst van het geweld (1). (1) Cass. 22 april 2015, AR P.15.0118.F, AC 
2015, nr. 271 met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH, zie Cass. 22 juni 2011, AR 
P.11.0988.F, AC 2011, nr. 420.

13 februari 2018 P.2017.1055.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 411 Strafwetboek

Artikel 417, derde lid, Strafwetboek voert geen onweerlegbaar vermoeden van ogenblikkelijke 
noodzaak van verdediging in, maar wel een vermoeden dat door de vervolgende partij kan worden 
weerlegd en sluit niet uit dat de rechter, die vaststelt dat het feit plaatsheeft bij het zich verdedigen 
tegen de daders van een met geweld tegen personen gepleegde diefstal of plundering, onderzoekt 
of de verdediging wel evenredig is met het gebruikte geweld (1). (1) Contra: Cass. 3 maart 1941, Pas. 
1941, I, 61.

Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Artikel 417, derde lid, Strafwetboek - 
Ogenblikkelijke noodzaak van verdediging - Vermoeden - Aard

13 februari 2018 P.2017.1055.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 417, derde lid Strafwetboek

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

 - Verzet - Strafzaken - Ongedaanverklaring - Voorwaarden - Draagwijdte - Gevolg - Kennis van de 
dagvaarding in de verstekprocedure - Betekening van de dagvaarding aan de woonst van de 
beklaagde
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Uit de tekst van artikel 187, § 6, 1°, Wetboek van Strafvordering volgt dat de rechter een verzet maar 
ongedaan kan verklaren indien hij vaststelt dat vaststaat dat de eiser in verzet kennis had van de 
dagvaarding in de verstekprocedure; het staat aan de rechter om onaantastbaar in feite te oordelen 
of de beklaagde in verzet kennis had van de dagvaarding maar het Hof gaat wel na of de rechter uit 
zijn vaststellingen geen gevolgen trekt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord; uit 
het enkele feit dat een dagvaarding werd betekend aan de woonst van de beklaagde, kan niet 
worden afgeleid dat de beklaagde kennis had van de dagvaarding (1). (1) GwH 21 december 2017, 
arrest 148/2017, BS 12 januari 2017; Cass. 17 januari 2017, AR P.16.0989.N, AC 2017, nr. 36, NjW 
2017/5, 190 en noot S. ROYER, ?Bewijslast kennis dagvaarding'; B. DE SMET, "Verstek en verzet", T. 
Strafr. 2016, p. 35, nr. 72 en p. 41; P. DHAEYER, "Le régime de l'opposition devant les tribunaux 
correctionnels et de police", JT 2016, 428; S. VAN OVERBEKE, "Verzet en hoger beroep in strafzaken 
na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie («Potpourri II») (eerste deel)", RW 2015-16, p. 1409, nr. 18; A. 
WINANTS, "Potpourri II: de nieuwe regels inzake verzet in strafzaken", NC 2016, p. 337, nr. 8; R. 
VERSTRAETEN, A. BAILLEUX, J. HUYSMANS en S. DE HERT, "Stevige verbouwingen in het 
strafprocesrecht: de procedure met voorafgaande erkenning van schuld, de invoering van 
conclusietermijnen in strafzaken en een vernieuwd stelsel van rechtsmiddelen", in R. VERBRUGGEN 
(ed.), Straf- en strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 2016, 182-183, nr. 93; D. VANDERMEERSCH, "Les 
voies de recours après la loi pot-pourri II" in, La loi Pot-pourri II, 1 an après, Larcier, Brussel, 2017, 
246); P. TRAEST en J. MEESE, "De rechtsmiddelen verzet en hoger beroep: actualia", in P. TRAEST, A. 
VERHAGE en G. VERMEULEN (eds.), Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een 
veranderende samenleving, XLIIIe PUC Willy Delva 2016-2017, Mechelen, Kluwer, 2017, 542; O. 
MICHIELS, L'opposition en matière pénale, reeks Les Dossiers du journal des Tribunaux, nr. 47, 
Brussel, Larcier 2004, 51-54, nr. 30. 

9 januari 2018 P.2017.0699.N AC nr. ...9 januari 2018

Politieambtenaren mogen een woning betreden met het oog op het uitvoeren van een door de 
Wegverkeerswet bedoelde ademtest of ademanalyse, voor zover de bewoner daartoe toestemming 
geeft en die toestemming moet niet schriftelijk worden gegeven; het staat aan de rechter om 
onaantastbaar te oordelen of de bewoner toestemming heeft verleend voor de woonstbetreding 
met het oog op het uitvoeren van deze onderzoekshandelingen.

 - Politie - Bevoegdheden - Woonstbetreding - Uitvoeren van een ademtest of ademanalyse - 
Voorwaarden - Toestemming van de bewoner - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.0905.N AC nr. ...20 maart 2018

De rechter oordeelt onaantastbaar op grond van de gegevens van de zaak of ingevolge de begane 
onregelmatigheid het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces en hij kan 
bij zijn oordeel, onder meer, één of meer van volgende omstandigheden in aanmerking nemen: - de 
onregelmatigheid werd al dan niet opzettelijk of ingevolge een niet te verontschuldigen 
onachtzaamheid begaan; - de ernst van het misdrijf overstijgt veruit de begane onrechtmatigheid; - 
de onrechtmatigheid betreft alleen een materieel element van het bestaan van het misdrijf; - de 
onrechtmatigheid heeft een louter formeel karakter. - de onrechtmatigheid heeft geen weerslag op 
het recht of de vrijheid die door de overschreden norm wordt beschermd.  

 - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijs - Nietigheid - Bewijs in strijd met het recht op 
een eerlijk proces - In aanmerking te nemen omstandigheden

9 januari 2018 P.2017.0411.N AC nr. ...9 januari 2018
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ONDERZOEKSGERECHTEN

Het onderzoeksgerecht dat op grond van artikel 72 Vreemdelingenwet verzocht wordt uitspraak te 
doen over de wettigheid van een administratieve beslissing van vrijheidsberoving van een 
vreemdeling, dient vast te stellen dat dit rechtsmiddel zonder voorwerp is indien de vreemdeling 
niet langer krachtens die beslissing, maar op grond van een andere autonome titel van zijn vrijheid is 
beroofd, aangezien het door artikel 72 Vreemdelingenwet bedoelde wettigheidsonderzoek slechts 
betrekking heeft op de bekritiseerde titel van vrijheidsberoving; wanneer evenwel op gemotiveerde 
wijze wordt aangevoerd dat de eerste beslissing tot vrijheidsberoving door een onwettigheid is 
aangetast die de navolgende beslissing ongeldig maakt, staat het aan de rechter bij wie die 
betwisting aanhangig is gemaakt dit in het licht van artikel 5.4 EVRM te onderzoeken en dit houdt in 
dat het onderzoeksgerecht in dat geval moet nagaan of de aangevoerde onwettigheid die de eerste 
beslissing aantast doorwerkt tot de tweede, nieuwe beslissing en deze ook onwettig kan maken (1). 
(1) Cass. 23 januari 2018, AR P.17.1318.N, AC 2018, nr. 50; Cass. 10 mei 2017, AR P.17.0447.F, AC 
2017, nr. 324.

 - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende 
grondslag die de oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde 
aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving aangetast is door een 
onwettigheid - Invloed op de nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - Taak van het 
onderzoeksgerecht - Draagwijdte

23 januari 2018 P.2017.1282.N AC nr. ...23 januari 2018

Wanneer een nieuwe administratieve beslissing met een verschillende grondslag in de plaats komt 
van de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving van een vreemdeling, heeft het beroep bij de 
rechterlijke macht tegen de oorspronkelijke beslissing in de regel geen bestaansreden meer; 
wanneer de vreemdeling echter in het kader van zijn beroep tegen de nieuwe beslissing op 
gemotiveerde wijze aanvoert dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving is aangetast 
door een onwettigheid die ook de nieuwe beslissing ongeldig maakt en het onderzoeksgerecht 
daarover nog niet bij een definitieve beslissing heeft geoordeeld, dient dat gerecht die onwettigheid 
en de doorwerking ervan op de nieuwe beslissing te onderzoeken in het licht van artikel 5.4 EVRM 
(1). (1) Cass. 23 januari 2018, AR P.17.1282.N, AC 2018, nr. 49; Cass. 10 mei 2017, AR P.17.0447.F, 
AC 2017, nr. 324.

 - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing van 
vrijheidsberoving aangetast is door een onwettigheid - Invloed op de nieuwe beslissing tot 
vrijheidsberoving - Taak van het onderzoeksgerecht - Draagwijdte - Vreemdelingen - 
Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende grondslag die de 
oorspronkelijke beslissing vervangt

23 januari 2018 P.2017.1318.N AC nr. ...23 januari 2018

OPENBAAR MINISTERIE

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Zitting - Mondelinge conclusie - Wijze
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Noch uit artikel 6 EVRM, waarvan de naleving moet worden beoordeeld rekening houdend met het 
strafproces in zijn geheel, noch uit enig andere bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat het 
openbaar ministerie bij het Hof schriftelijk dient te concluderen of een geschreven neerslag of de 
schriftelijke voorbereiding van zijn mondelinge conclusie aan de partijen moet overleggen (1). (1) 
Cass. 30 juni 2015, AR P.15.0277.N, AC 2015, nr. 457.

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

Noch uit artikel 6 EVRM, waarvan de naleving moet worden beoordeeld rekening houdend met het 
strafproces in zijn geheel, noch uit enig andere bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat het 
openbaar ministerie bij het Hof schriftelijk dient te concluderen of een geschreven neerslag of de 
schriftelijke voorbereiding van zijn mondelinge conclusie aan de partijen moet overleggen (1). (1) 
Cass. 30 juni 2015, AR P.15.0277.N, AC 2015, nr. 457.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Conclusies - Mondelinge conclusie - Geschreven 
neerslag of schriftelijke voorbereiding - Mededeelbaarheid

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

Noch uit artikel 6 EVRM, waarvan de naleving moet worden beoordeeld rekening houdend met het 
strafproces in zijn geheel, noch uit enig andere bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat het 
openbaar ministerie bij het Hof schriftelijk dient te concluderen of een geschreven neerslag of de 
schriftelijke voorbereiding van zijn mondelinge conclusie aan de partijen moet overleggen (1). (1) 
Cass. 30 juni 2015, AR P.15.0277.N, AC 2015, nr. 457.

 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Conclusies - Schriftelijke conclusies - Verplichting

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

OPENBARE ORDE

Noot van advocaat-generaal Decreus.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aanhangigmaking

23 januari 2018 P.2015.1608.N AC nr. ...23 januari 2018

De bepalingen van artikel 4, zesde tot tiende lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, die 
de aanhangigmaking van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter regelen, raken de 
openbare orde (1). (1) Zie noot ondertekend door L.D.

 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aanhangigmaking

23 januari 2018 P.2015.1608.N AC nr. ...23 januari 2018

OVEREENKOMST

BESTANDDELEN

Bestanddelen - Voorwerp - Tijdstip - Het sluiten van de overeenkomst - Geoorloofd karakter - 
Beoordeling
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Het geoorloofd karakter van het voorwerp dient te worden beoordeeld op het tijdstip waarop de 
overeenkomst wordt gesloten en niet naargelang de wijze waarop ze werd uitgevoerd (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2018, nr. 589.

29 oktober 2018 C.2018.0152.F AC nr. ...29 oktober 2018

- Artt. 6 en 1108 Burgerlijk Wetboek

PAND

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van der Fraenen.

 - Verpande schuldvordering - Gemeenrechtelijk beslag onder derden door een andere schuldeiser - 
Inningsrecht van de pandhouder

21 juni 2018 F.2017.0140.N AC nr. ...21 juni 2018

Uit artikel 8 hypotheekwet van 16 december 1851 en de artikelen 1451, 1540 en 1543 Gerechtelijk 
wetboek volgt dat indien op een verpande schuldvordering een gemeenrechtelijk beslag onder 
derden werd gelegd door een andere schuldeiser, de pandhouder de schuldvordering niet verder 
kan innen bij de derde-schuldenaar, maar dat de afgifte door de derde-schuldenaar enkel kan 
gebeuren in handen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder met oog op de evenredige 
verdeling (1). (1) Zie concl. OM.  

 - Verpande schuldvordering - Gemeenrechtelijk beslag onder derden door een andere schuldeiser - 
Inningsrecht van de pandhouder

21 juni 2018 F.2017.0140.N AC nr. ...21 juni 2018

- Artt. 1451, 1540 en 1543 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 8 Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel XVIII: Voorrechten en hypotheken. - Hypotheekwet

POLITIE

Politieambtenaren mogen een woning betreden met het oog op het uitvoeren van een door de 
Wegverkeerswet bedoelde ademtest of ademanalyse, voor zover de bewoner daartoe toestemming 
geeft en die toestemming moet niet schriftelijk worden gegeven; het staat aan de rechter om 
onaantastbaar te oordelen of de bewoner toestemming heeft verleend voor de woonstbetreding 
met het oog op het uitvoeren van deze onderzoekshandelingen.

 - Bevoegdheden - Woonstbetreding - Uitvoeren van een ademtest of ademanalyse - 
Voorwaarden - Toestemming van de bewoner - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.0905.N AC nr. ...20 maart 2018

PREJUDICIEEL GESCHIL

 - Grondwettelijk Hof - Strafzaken - Identieke prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk 
Hof - Vraag tot heropening der debatten teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te 
wachten - Weigering - Hof van Cassatie - Verplichting
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Noch artikel 26, § 2, tweede lid, 2°, noch artikel 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof verplicht een 
rechtscollege waarvoor een prejudiciële vraag is opgeworpen met een identiek onderwerp als een 
vraag die reeds aanhangig is voor het Grondwettelijk Hof, om zijn uitspraak aan te houden tot dit 
Hof uitspraak heeft gedaan over deze vraag; evenmin volgt een dergelijke verplichting uit de 
artikelen 6 en 13 EVRM of artikel 13 Grondwet.  

20 maart 2018 P.2017.0636.N AC nr. ...20 maart 2018

RECHT VAN VERDEDIGING

STRAFZAKEN

Wanneer het openbaar ministerie hoger beroep instelt opdat het verval van het recht tot sturen als 
bedoeld in artikel 42 Wegverkeerswet zou worden uitgesproken, is dit geen vervolging wegens een 
nieuwe telastlegging, maar beoogt dit enkel het nemen van een veiligheidsmaatregel die naast de 
uitgesproken straf moet worden opgelegd en waartoe de rechter op grond van een soevereine 
beoordeling beslist; uit de omstandigheid dat deze verplicht op te leggen veiligheidsmaatregel niet 
werd uitgesproken door het beroepen vonnis maar wel door het bestreden vonnis, kan geen 
schending van artikel 6 EVRM worden afgeleid, noch een miskenning van het recht op een eerlijk 
proces of van het recht van verdediging.

Strafzaken - Wegverkeer - Veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer - 
Geen verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid - Hoger beroep openbaar ministerie 
opdat het verval zou worden uitgesproken - Aard - Doel - Verval uitgesproken door de 
appelrechter - Bestaanbaarheid met het recht van verdediging

23 januari 2018 P.2017.0367.N AC nr. ...23 januari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Uit het gegeven dat een rechter een deskundige om advies heeft verzocht over de lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid van een beklaagde om een motorvoertuig te besturen in de zin van artikel 
42 Wegverkeerswet en over de waarschijnlijke duur van die ongeschiktheid, volgt niet dat de 
rechter, indien de deskundige geen advies heeft verleend over de waarschijnlijke duur van de 
volgens hem bestaande ongeschiktheid, altijd ertoe gehouden is opnieuw een deskundige aan te 
stellen met het oog op het bepalen van die waarschijnlijke duur; het staat aan de rechter, die 
onaantastbaar oordeelt over het blijvend karakter van de ongeschiktheid, om te beslissen of in het 
licht van de beschikbare gegevens en door de partijen overgelegde stukken een dergelijke nieuwe 
aanstelling noodzakelijk is; dit houdt geen schending in van artikel 6 EVRM of een miskenning van 
het recht op een eerlijk proces of het recht van verdediging.

Strafzaken - Wegverkeer - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te 
besturen - Waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid - Deskundigenonderzoek - Geen advies over 
de duur van de ongeschiktheid - Gevolg - Taak van de rechter - Bestaanbaarheid met het recht van 
verdediging

13 februari 2018 P.2017.0612.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Strafzaken - Ambtshalve onderzoek door het Hof - Verjaring - Bestaanbaarheid
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Het Hof onderzoekt ambtshalve de verjaring van de strafvordering en dat ambtshalve onderzoek 
bestaat onafhankelijk van de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie ter rechtszitting van 
het Hof; het is een gegeven waarmee de eiser in cassatie dient rekening te houden bij het aanvoeren 
van zijn middelen in een overeenkomstig artikel 429 Wetboek van Strafvordering ingediende 
memorie waarbij hij desgevallend in zijn memorie middelen kan aanvoeren voor het geval zijn in 
hoofdorde aangevoerde middelen worden verworpen waardoor zijn recht van verdediging en zijn 
door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces afdoende gegarandeerd is.

13 februari 2018 P.2017.0445.N AC nr. ...13 februari 2018

Het recht op voldoende tijd en faciliteiten om zijn verdediging voor te bereiden is verbonden aan het 
recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces en deze rechten houden in dat een 
beklaagde het recht heeft zijn verdediging te organiseren en voor te bereiden teneinde op nuttige 
wijze tegenspraak te voeren over de tegen hem aangebrachte bewijsmiddelen; hieruit volgt dat de 
beklaagde een uitstel van de behandeling van de zaak kan vragen wanneer dat noodzakelijk is om 
zijn verdediging voor te dragen en de rechter kan dit uitstel weigeren wanneer hij vaststelt dat de 
beklaagde voldoende tijd en faciliteiten heeft gekregen om het voorgelegde bewijs nuttig tegen te 
spreken (1). (1) Cass. 15 december 2004, AR P.04.1189.F, AC 2004, nr. 612; Cass. ( verenigde kamers) 
5 april 1996, AR A.94.0002.F, AC 1996, nr. 111; J. VELU en R. ERGEC, Convention européenne des 
droits de l'homme, RPDB, Complément VI, nr. 585, p. 321.  

Strafzaken - Recht op een eerlijk proces - Artikel 6.3.b, EVRM - Recht om te beschikken over de tijd 
en faciliteiten om de verdediging voor te bereiden - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.1185.N AC nr. ...20 maart 2018

Noch uit artikel 6 EVRM, waarvan de naleving moet worden beoordeeld rekening houdend met het 
strafproces in zijn geheel, noch uit enig andere bepaling of algemeen rechtsbeginsel volgt dat het 
openbaar ministerie bij het Hof schriftelijk dient te concluderen of een geschreven neerslag of de 
schriftelijke voorbereiding van zijn mondelinge conclusie aan de partijen moet overleggen (1). (1) 
Cass. 30 juni 2015, AR P.15.0277.N, AC 2015, nr. 457.

Strafzaken - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Zitting - Mondelinge conclusie - Wijze

13 februari 2018 P.2017.1023.N AC nr. ...13 februari 2018

RECHTEN VAN DE MENS

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en artikel 14.1 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
waarborgen geen recht van toegang tot de rechter teneinde de herziening te verkrijgen van een 
procedure die werd afgesloten met een in kracht van gewijsde gegane beslissing die over dergelijke 
rechten en plichten uitspraak heeft gedaan; ze zijn in de regel evenmin van toepassing op de 
procedure van onderzoek van een vordering die een dergelijke heropening beoogt.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.1 - Advocaat - 
Tuchtzaken - Tuchtprocedure - In kracht van gewijsde gegane beslissing - Aanvraag tot herziening - 
Recht van toegang tot de rechter - Procedure van onderzoek van een aanvraag tot herziening - 
Grondslag

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 
december 1966

- Art. 6.1 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden
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15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

Uit artikel 14, §3, g IVBRP dat aan een vervolgde het recht toekent niet te worden gedwongen tegen 
zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen, volgt niet dat de veroordeelde zich kan 
onttrekken aan de uitvoering van een bij definitieve gerechtelijke beslissing opgelegde 
probatiemaatregel die schuldinzicht veronderstelt, door voor te houden dat hij niet schuldig is aan 
de feiten waarvoor hij is veroordeeld.  

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, § 3, g - Uitvoering van bij 
definitieve gerechtelijke beslissing opgelegde probatiemaatregel - Aanvoering door veroordeelde 
van zijn onschuld

2 januari 2018 P.2017.0996.N AC nr. ...2 januari 2018

Uit de bepalingen op grond waarvan een vordering tot herziening in criminele en correctionele zaken 
ontvankelijk kan worden verklaard, zelfs als die vordering enkel betrekking heeft op een gedeelte 
van de feiten en de opgelegde straf naar recht verantwoord blijft door de feiten van de veroordeling 
die nog steeds vaststaan, volgt niet dat een aanvraag tot herziening van een tuchtrechtelijke 
uitspraak ontvankelijk is.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Artikel 15.1 - Advocaat - 
Tuchtzaken - Ontvankelijkheid van de vordering tot herziening in criminele en correctionele zaken - 
Zelfs in geval van toepassing van de theorie van de naar recht verantwoorde straf - Gevolg - 
Aanvraag tot herziening van een tuchtrechtelijke uitspraak - Ontvankelijkheid

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

- Artt. 443, 444 en 445 Wetboek van Strafvordering

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 
december 1966

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en artikel 14.1 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
waarborgen geen recht van toegang tot de rechter teneinde de herziening te verkrijgen van een 
procedure die werd afgesloten met een in kracht van gewijsde gegane beslissing die over dergelijke 
rechten en plichten uitspraak heeft gedaan; ze zijn in de regel evenmin van toepassing op de 
procedure van onderzoek van een vordering die een dergelijke heropening beoogt.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Advocaat - Tuchtzaken - Tuchtprocedure - In kracht 
van gewijsde gegane beslissing - Aanvraag tot herziening - Recht van toegang tot de rechter - 
Procedure van onderzoek van een aanvraag tot herziening - Grondslag

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 
december 1966

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

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Aanvang - Tijdstip waarop het 
laatste misdrijf wordt gepleegd of beëindigd - Voortgezette misdrijven
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Artikel 6.1 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verzet zich 
ertegen dat bij voortgezette misdrijven de redelijke termijn voor het geheel van de vervolgde 
misdrijven slechts een aanvang neemt op het tijdstip waarop het laatste misdrijf wordt gepleegd of 
beëindigd. 

13 februari 2018 P.2017.0610.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 65 Strafwetboek

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

Het aanvangspunt voor de berekening van de redelijke termijn is het tijdstip waarop een persoon 
het voorwerp uitmaakt van "een beschuldiging", dit is vanaf het ogenblik dat hij in verdenking is 
gesteld of door kennisname van enige andere daad van het opsporings- of gerechtelijk onderzoek 
onder de dreiging van een strafvervolging leeft, waardoor hij verplicht is bepaalde maatregelen te 
nemen om zich te verdedigen tegen "de beschuldiging"(1); indien een strafvervolging tegen een 
beklaagde meerdere gedurende een zekere tijdsperiode gepleegde misdrijven tot voorwerp heeft, 
waarvan de rechter aanneemt dat ze werden gepleegd met eenzelfde misdadig opzet, vangt de 
redelijke termijn aan op het ogenblik waarop de beklaagde voor één of meerdere van die misdrijven 
wordt "beschuldigd". (1) Cass. 12 januari 2016, AR P.15.0514.N, AC 2016, nr. 22, Cass. 16 december 
2014, AR P.14.1101.N, AC 2014, nr. 798.  

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Berekening - Aanvangspunt - 
Begrip - Toepassing

13 februari 2018 P.2017.0610.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 65 Strafwetboek

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

Noch artikel 26, § 2, tweede lid, 2°, noch artikel 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof verplicht een 
rechtscollege waarvoor een prejudiciële vraag is opgeworpen met een identiek onderwerp als een 
vraag die reeds aanhangig is voor het Grondwettelijk Hof, om zijn uitspraak aan te houden tot dit 
Hof uitspraak heeft gedaan over deze vraag; evenmin volgt een dergelijke verplichting uit de 
artikelen 6 en 13 EVRM of artikel 13 Grondwet.  

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Strafzaken - 
Identieke prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk Hof - Vraag tot heropening der 
debatten teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te wachten - Weigering - Hof van 
Cassatie - Verplichting

20 maart 2018 P.2017.0636.N AC nr. ...20 maart 2018

Noch artikel 26, § 2, tweede lid, 2°, noch artikel 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof verplicht een 
rechtscollege waarvoor een prejudiciële vraag is opgeworpen met een identiek onderwerp als een 
vraag die reeds aanhangig is voor het Grondwettelijk Hof, om zijn uitspraak aan te houden tot dit 
Hof uitspraak heeft gedaan over deze vraag; evenmin volgt een dergelijke verplichting uit de 
artikelen 6 en 13 EVRM of artikel 13 Grondwet.  

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Identieke 
prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk Hof - Vraag tot heropening der debatten 
teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te wachten - Weigering - Hof van Cassatie - 
Verplichting

20 maart 2018 P.2017.0636.N AC nr. ...20 maart 2018

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Recht op vrijheid en veiligheid - Recht op 
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Het onderzoeksgerecht dat op grond van artikel 72 Vreemdelingenwet verzocht wordt uitspraak te 
doen over de wettigheid van een administratieve beslissing van vrijheidsberoving van een 
vreemdeling, dient vast te stellen dat dit rechtsmiddel zonder voorwerp is indien de vreemdeling 
niet langer krachtens die beslissing, maar op grond van een andere autonome titel van zijn vrijheid is 
beroofd, aangezien het door artikel 72 Vreemdelingenwet bedoelde wettigheidsonderzoek slechts 
betrekking heeft op de bekritiseerde titel van vrijheidsberoving; wanneer evenwel op gemotiveerde 
wijze wordt aangevoerd dat de eerste beslissing tot vrijheidsberoving door een onwettigheid is 
aangetast die de navolgende beslissing ongeldig maakt, staat het aan de rechter bij wie die 
betwisting aanhangig is gemaakt dit in het licht van artikel 5.4 EVRM te onderzoeken en dit houdt in 
dat het onderzoeksgerecht in dat geval moet nagaan of de aangevoerde onwettigheid die de eerste 
beslissing aantast doorwerkt tot de tweede, nieuwe beslissing en deze ook onwettig kan maken (1). 
(1) Cass. 23 januari 2018, AR P.17.1318.N, AC 2018, nr. 50; Cass. 10 mei 2017, AR P.17.0447.F, AC 
2017, nr. 324.

voorziening bij het gerecht - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve 
beslissing met verschillende grondslag die de oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - 
Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving 
aangetast is door een onwettigheid - Invloed op de nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - Taak 
van het onderzoeksgerecht - Draagwijdte

23 januari 2018 P.2017.1282.N AC nr. ...23 januari 2018

Uit het gegeven dat een rechter een deskundige om advies heeft verzocht over de lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid van een beklaagde om een motorvoertuig te besturen in de zin van artikel 
42 Wegverkeerswet en over de waarschijnlijke duur van die ongeschiktheid, volgt niet dat de 
rechter, indien de deskundige geen advies heeft verleend over de waarschijnlijke duur van de 
volgens hem bestaande ongeschiktheid, altijd ertoe gehouden is opnieuw een deskundige aan te 
stellen met het oog op het bepalen van die waarschijnlijke duur; het staat aan de rechter, die 
onaantastbaar oordeelt over het blijvend karakter van de ongeschiktheid, om te beslissen of in het 
licht van de beschikbare gegevens en door de partijen overgelegde stukken een dergelijke nieuwe 
aanstelling noodzakelijk is; dit houdt geen schending in van artikel 6 EVRM of een miskenning van 
het recht op een eerlijk proces of het recht van verdediging.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Wegverkeer - Lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen - Waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid - 
Deskundigenonderzoek - Geen advies over de duur van de ongeschiktheid - Gevolg - Taak van de 
rechter - Bestaanbaarheid met het recht op een eerlijk proces

13 februari 2018 P.2017.0612.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Het Hof onderzoekt ambtshalve de verjaring van de strafvordering en dat ambtshalve onderzoek 
bestaat onafhankelijk van de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie ter rechtszitting van 
het Hof; het is een gegeven waarmee de eiser in cassatie dient rekening te houden bij het aanvoeren 
van zijn middelen in een overeenkomstig artikel 429 Wetboek van Strafvordering ingediende 
memorie waarbij hij desgevallend in zijn memorie middelen kan aanvoeren voor het geval zijn in 
hoofdorde aangevoerde middelen worden verworpen waardoor zijn recht van verdediging en zijn 
door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces afdoende gegarandeerd is.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Ambtshalve 
onderzoek door het Hof - Verjaring - Bestaanbaarheid

13 februari 2018 P.2017.0445.N AC nr. ...13 februari 2018
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Het recht op voldoende tijd en faciliteiten om zijn verdediging voor te bereiden is verbonden aan het 
recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces en deze rechten houden in dat een 
beklaagde het recht heeft zijn verdediging te organiseren en voor te bereiden teneinde op nuttige 
wijze tegenspraak te voeren over de tegen hem aangebrachte bewijsmiddelen; hieruit volgt dat de 
beklaagde een uitstel van de behandeling van de zaak kan vragen wanneer dat noodzakelijk is om 
zijn verdediging voor te dragen en de rechter kan dit uitstel weigeren wanneer hij vaststelt dat de 
beklaagde voldoende tijd en faciliteiten heeft gekregen om het voorgelegde bewijs nuttig tegen te 
spreken (1). (1) Cass. 15 december 2004, AR P.04.1189.F, AC 2004, nr. 612; Cass. ( verenigde kamers) 
5 april 1996, AR A.94.0002.F, AC 1996, nr. 111; J. VELU en R. ERGEC, Convention européenne des 
droits de l'homme, RPDB, Complément VI, nr. 585, p. 321.  

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.b - Recht op een eerlijk proces - Recht 
om te beschikken over de tijd en faciliteiten om de verdediging voor te bereiden - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.1185.N AC nr. ...20 maart 2018

Wanneer een nieuwe administratieve beslissing met een verschillende grondslag in de plaats komt 
van de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving van een vreemdeling, heeft het beroep bij de 
rechterlijke macht tegen de oorspronkelijke beslissing in de regel geen bestaansreden meer; 
wanneer de vreemdeling echter in het kader van zijn beroep tegen de nieuwe beslissing op 
gemotiveerde wijze aanvoert dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving is aangetast 
door een onwettigheid die ook de nieuwe beslissing ongeldig maakt en het onderzoeksgerecht 
daarover nog niet bij een definitieve beslissing heeft geoordeeld, dient dat gerecht die onwettigheid 
en de doorwerking ervan op de nieuwe beslissing te onderzoeken in het licht van artikel 5.4 EVRM 
(1). (1) Cass. 23 januari 2018, AR P.17.1282.N, AC 2018, nr. 49; Cass. 10 mei 2017, AR P.17.0447.F, 
AC 2017, nr. 324.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Recht op vrijheid en veiligheid - Recht op 
voorziening bij het gerecht - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve 
beslissing met verschillende grondslag die de oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - 
Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving 
aangetast is door een onwettigheid - Invloed op de nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - Taak 
van het onderzoeksgerecht - Draagwijdte

23 januari 2018 P.2017.1318.N AC nr. ...23 januari 2018

Wanneer het openbaar ministerie hoger beroep instelt opdat het verval van het recht tot sturen als 
bedoeld in artikel 42 Wegverkeerswet zou worden uitgesproken, is dit geen vervolging wegens een 
nieuwe telastlegging, maar beoogt dit enkel het nemen van een veiligheidsmaatregel die naast de 
uitgesproken straf moet worden opgelegd en waartoe de rechter op grond van een soevereine 
beoordeling beslist; uit de omstandigheid dat deze verplicht op te leggen veiligheidsmaatregel niet 
werd uitgesproken door het beroepen vonnis maar wel door het bestreden vonnis, kan geen 
schending van artikel 6 EVRM worden afgeleid, noch een miskenning van het recht op een eerlijk 
proces of van het recht van verdediging.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Wegverkeer - Veroordeling wegens overtreding 
van de politie over het wegverkeer - Geen verval wegens lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid - Hoger beroep openbaar ministerie opdat het verval zou worden uitgesproken - 
Aard - Doel - Verval uitgesproken door de appelrechter - Bestaanbaarheid met het recht op een 
eerlijk proces

23 januari 2018 P.2017.0367.N AC nr. ...23 januari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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RECHTSBIJSTAND

Artikel 195, derde lid, Wetboek van Strafvordering laat de rechter toe een geldboete uit te spreken 
beneden het wettelijk minimum van de boete indien de overtreder een document voorlegt dat zijn 
precaire financiële situatie bewijst; het gegeven dat een partij recht heeft op juridische 
tweedelijnsbijstand houdt niet in dat deze partij zich automatisch in een precaire financiële situatie 
bevindt.  

 - Juridische tweedelijnsbijstand - Geldboete - Geldboete beneden het wettelijk minimum - Precaire 
financiële situatie - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.0636.N AC nr. ...20 maart 2018

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

Er is slechts tegenstrijdigheid in de motivering wanneer de redenen van eenzelfde rechterlijke 
beslissing onderling tegenstrijdig zijn (1). (1) Cass. 27 april 2011, AR P.11.0019.F, AC 2011, nr. 281.

Algemeen - Tegenstrijdigheid in de motivering

13 februari 2018 P.2017.0612.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

ALLERLEI

De rechter die vaststelt dat voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden voor het bevelen van de door 
artikel 42 Wegverkeerswet bedoelde veiligheidsmaatregel van het verval een motorvoertuig te 
besturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, dient deze beslissing niet nader te 
motiveren.

Allerlei - Wegverkeer - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te 
besturen - Veiligheidsmaatregel - Verval van het recht tot sturen

13 februari 2018 P.2017.0612.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

OP CONCLUSIE

De rechter dient niet te antwoorden op conclusies die wegens zijn beslissing niet langer relevant zijn 
(1). (1) Cass. 22 september 2014, AR C.13.0496.F, AC 2014, nr. 541, met concl. van advocaat-
generaal Genicot in Pas. 2014; Cass. 30 september 1996, AR S.95.0055.F, AC 1996, nr. 377.

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op 
conclusie - Conclusie niet langer relevant

15 november 2018 D.2017.0017.F AC nr. ...15 november 2018

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994
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SLAGEN EN VERWONDINGEN - DODEN

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN

Artikel 417, derde lid, Strafwetboek voert geen onweerlegbaar vermoeden van ogenblikkelijke 
noodzaak van verdediging in, maar wel een vermoeden dat door de vervolgende partij kan worden 
weerlegd en sluit niet uit dat de rechter, die vaststelt dat het feit plaatsheeft bij het zich verdedigen 
tegen de daders van een met geweld tegen personen gepleegde diefstal of plundering, onderzoekt 
of de verdediging wel evenredig is met het gebruikte geweld (1). (1) Contra: Cass. 3 maart 1941, Pas. 
1941, I, 61.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Rechtvaardiging - Artikel 417, 
derde lid, Strafwetboek - Ogenblikkelijke noodzaak van verdediging - Vermoeden - Aard

13 februari 2018 P.2017.1055.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 417, derde lid Strafwetboek

Onder gewelddaden als bedoeld in artikel 411 Strafwetboek wordt verstaan zwaar fysiek of moreel 
geweld dat in de regel uitgaat van het slachtoffer van het verschoonbare misdrijf en dat zodanig is 
dat het de vrije wil van een normaal en redelijk persoon aantast; de ernst van het uitgelokte misdrijf 
moet proportioneel zijn met de ernst van het geweld (1). (1) Cass. 22 april 2015, AR P.15.0118.F, AC 
2015, nr. 271 met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH, zie Cass. 22 juni 2011, AR 
P.11.0988.F, AC 2011, nr. 420.

Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Verschoonbare dodslag, 
verwondingen en slagen - Uitlokking - Zware gewelddaden tegen personen - Begrip - 
Proportionaliteitsvereiste

13 februari 2018 P.2017.1055.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 411 Strafwetboek

STRAF

GELDBOETE EN OPDECIEMEN

Artikel 195, derde lid, Wetboek van Strafvordering laat de rechter toe een geldboete uit te spreken 
beneden het wettelijk minimum van de boete indien de overtreder een document voorlegt dat zijn 
precaire financiële situatie bewijst; het gegeven dat een partij recht heeft op juridische 
tweedelijnsbijstand houdt niet in dat deze partij zich automatisch in een precaire financiële situatie 
bevindt.  

Geldboete en opdeciemen - Geldboete beneden het wettelijk minimum - Precaire financiële 
situatie - Rechtsbijstand - Juridische tweedelijnsbijstand - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.0636.N AC nr. ...20 maart 2018

STRAFUITVOERING

 - Strafuitvoeringsmodaliteiten - Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 
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Naast de afwezigheid van de bij artikel 47, § 2, 2°, 3° en 4°, Wet Strafuitvoering limitatief opgesomde 
tegenaanwijzingen, is de zekerheid over de identiteit en het land van herkomst van de veroordeelde 
een noodzakelijke voorwaarde voor zijn voorlopige invrijheidstelling en zijn daarmee beoogde 
verwijdering van het grondgebied; zonder die gegevens kan het al dan niet bestaan van 
tegenaanwijzingen niet worden beoordeeld en kan niet bepaald worden naar welk land de 
veroordeelde dient te worden gerepatrieerd (1). (1) Zie Cass. 13 september 2011, AR P.11.151.N, AC 
2011, nr. 466 (i.v.m. art. 47, § 1, Wet Strafuitvoering). 

grondgebied - Tegenaanwijzingen - Beoordeling door de strafuitvoeringsrechtbank

9 januari 2018 P.2017.1283.N AC nr. ...9 januari 2018

- Art. 47, § 2 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

VERENIGING VAN MISDADIGERS

De woorden "wetens en willens" in het artikel 324ter, § 1, Strafwetboek houden in dat de persoon 
die zich ertoe beperkt deel uit te maken van de criminele organisatie, niet kan worden veroordeeld 
indien hij niet weet dat die organisatie gebruik maakt van de in dat artikel beoogde methodes (1). (1) 
GwH 12 juni 2014 nr. 89/2014; M. DE SWAEF en M. TRAEST, ?Bendevorming en criminele 
organisaties', Comm. Straf., 26, nr. 16.  

 - Criminele organisatie - Moreel bestanddeel - Begrip wetens en willens - Draagwijdte

9 januari 2018 P.2017.0058.N AC nr. ...9 januari 2018

VERJARING

BURGERLIJKE ZAKEN

Krachtens artikel 2244, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek vormt een dagvaarding 
voor het gerecht, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, de burgerlijke 
stuiting tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken; die stuiting kan 
evenwel geen uitwerking hebben zolang de verjaringstermijn niet is beginnen lopen (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2018, nr. 590.

Burgerlijke zaken - Stuiting - Tijdstip - Het sluiten van de overeenkomst - Geoorloofd karakter - 
Beoordeling

29 oktober 2018 C.2018.0212.F AC nr. ...29 oktober 2018

- Art. 2244, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

Het Hof onderzoekt ambtshalve de verjaring van de strafvordering en dat ambtshalve onderzoek 
bestaat onafhankelijk van de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie ter rechtszitting van 
het Hof; het is een gegeven waarmee de eiser in cassatie dient rekening te houden bij het aanvoeren 
van zijn middelen in een overeenkomstig artikel 429 Wetboek van Strafvordering ingediende 
memorie waarbij hij desgevallend in zijn memorie middelen kan aanvoeren voor het geval zijn in 
hoofdorde aangevoerde middelen worden verworpen waardoor zijn recht van verdediging en zijn 
door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces afdoende gegarandeerd is.

Strafzaken - Algemeen - Ambtshalve onderzoek door het Hof
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13 februari 2018 P.2017.0445.N AC nr. ...13 februari 2018

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER

PROBATIEUITSTEL

De veroordeelde aan wie bij definitieve beslissing probatieuitstel van tenuitvoerlegging werd 
toegekend, kan in de procedure strekkende tot herroeping van dit probatieuitstel wegens niet-
naleving van de probatievoorwaarden niet op ontvankelijke wijze aanvoeren dat hij niet heeft 
ingestemd met de probatiemaatregelen.   

Probatieuitstel - Definitieve beslissing - Herroepingsprocedure - Aanvoering door veroordeelde dat 
hij niet instemde met de probatiemaatregelen

2 januari 2018 P.2017.0996.N AC nr. ...2 januari 2018

VERZEKERING

LANDVERZEKERING

Wanneer de regresvordering de terugbetaling tot doel heeft van de opeenvolgende betalingen van 
de verzekeraar aan een benadeelde partij wegens de fout van de verzekerde, bepaalt de datum van 
elk van die betalingen de aanvang van de driejarige verjaring (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 
590.

Landverzekering - Fout van de verzekerde - Vergoeding van de benadeelde derde - Opeenvolgende 
betalingen - Regresvordering - Verjaring - Aanvang

29 oktober 2018 C.2018.0212.F AC nr. ...29 oktober 2018

- Art. 34, § 3 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

- Art. 2244, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek

VERZET

 - Strafzaken - Ongedaanverklaring - Voorwaarden - Draagwijdte - Gevolg - Kennis van de 
dagvaarding in de verstekprocedure - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - 
Betekening van de dagvaarding aan de woonst van de beklaagde
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Uit de tekst van artikel 187, § 6, 1°, Wetboek van Strafvordering volgt dat de rechter een verzet maar 
ongedaan kan verklaren indien hij vaststelt dat vaststaat dat de eiser in verzet kennis had van de 
dagvaarding in de verstekprocedure; het staat aan de rechter om onaantastbaar in feite te oordelen 
of de beklaagde in verzet kennis had van de dagvaarding maar het Hof gaat wel na of de rechter uit 
zijn vaststellingen geen gevolgen trekt die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord; uit 
het enkele feit dat een dagvaarding werd betekend aan de woonst van de beklaagde, kan niet 
worden afgeleid dat de beklaagde kennis had van de dagvaarding (1). (1) GwH 21 december 2017, 
arrest 148/2017, BS 12 januari 2017; Cass. 17 januari 2017, AR P.16.0989.N, AC 2017, nr. 36, NjW 
2017/5, 190 en noot S. ROYER, ‘Bewijslast kennis dagvaarding'; B. DE SMET, "Verstek en verzet", T. 
Strafr. 2016, p. 35, nr. 72 en p. 41; P. DHAEYER, "Le régime de l'opposition devant les tribunaux 
correctionnels et de police", JT 2016, 428; S. VAN OVERBEKE, "Verzet en hoger beroep in strafzaken 
na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie («Potpourri II») (eerste deel)", RW 2015-16, p. 1409, nr. 18; A. 
WINANTS, "Potpourri II: de nieuwe regels inzake verzet in strafzaken", NC 2016, p. 337, nr. 8; R. 
VERSTRAETEN, A. BAILLEUX, J. HUYSMANS en S. DE HERT, "Stevige verbouwingen in het 
strafprocesrecht: de procedure met voorafgaande erkenning van schuld, de invoering van 
conclusietermijnen in strafzaken en een vernieuwd stelsel van rechtsmiddelen", in R. VERBRUGGEN 
(ed.), Straf- en strafprocesrecht, Brugge, die Keure, 2016, 182-183, nr. 93; D. VANDERMEERSCH, "Les 
voies de recours après la loi pot-pourri II" in, La loi Pot-pourri II, 1 an après, Larcier, Brussel, 2017, 
246); P. TRAEST en J. MEESE, "De rechtsmiddelen verzet en hoger beroep: actualia", in P. TRAEST, A. 
VERHAGE en G. VERMEULEN (eds.), Strafrecht en strafprocesrecht: doel of middel in een 
veranderende samenleving, XLIIIe PUC Willy Delva 2016-2017, Mechelen, Kluwer, 2017, 542; O. 
MICHIELS, L'opposition en matière pénale, reeks Les Dossiers du journal des Tribunaux, nr. 47, 
Brussel, Larcier 2004, 51-54, nr. 30.   

9 januari 2018 P.2017.0699.N AC nr. ...9 januari 2018

VONNISSEN EN ARRESTEN

STRAFZAKEN

Krachtens artikel 4, elfde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan op de rechtsdag 
die met toepassing van dit wetsartikel is bepaald, de meest gerede partij een vonnis op tegenspraak 
vorderen; hieruit volgt dat wanneer de meest gerede partij op die rechtsdag vordert dat een vonnis 
zou worden gewezen, de gewezen beslissing een vonnis op tegenspraak is (1). (1) Zie noot 
ondertekend door L.D.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vordering door meest gerede partij tot wijzen van een 
vonnis - Vonnis - Aard

23 januari 2018 P.2015.1608.N AC nr. ...23 januari 2018

Noot van advocaat-generaal Decreus.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aanhangigmaking

23 januari 2018 P.2015.1608.N AC nr. ...23 januari 2018

Noot van advocaat-generaal Decreus.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vordering door meest gerede partij tot wijzen van een 
vonnis - Vonnis - Aard
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23 januari 2018 P.2015.1608.N AC nr. ...23 januari 2018

De bepalingen van artikel 4, zesde tot tiende lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, die 
de aanhangigmaking van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter regelen, raken de 
openbare orde (1). (1) Zie noot ondertekend door L.D.

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aanhangigmaking

23 januari 2018 P.2015.1608.N AC nr. ...23 januari 2018

VREEMDELINGEN

Wanneer een nieuwe administratieve beslissing met een verschillende grondslag in de plaats komt 
van de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving van een vreemdeling, heeft het beroep bij de 
rechterlijke macht tegen de oorspronkelijke beslissing in de regel geen bestaansreden meer; 
wanneer de vreemdeling echter in het kader van zijn beroep tegen de nieuwe beslissing op 
gemotiveerde wijze aanvoert dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving is aangetast 
door een onwettigheid die ook de nieuwe beslissing ongeldig maakt en het onderzoeksgerecht 
daarover nog niet bij een definitieve beslissing heeft geoordeeld, dient dat gerecht die onwettigheid 
en de doorwerking ervan op de nieuwe beslissing te onderzoeken in het licht van artikel 5.4 EVRM 
(1). (1) Cass. 23 januari 2018, AR P.17.1282.N, AC 2018, nr. 49; Cass. 10 mei 2017, AR P.17.0447.F, 
AC 2017, nr. 324.

 - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende grondslag die de 
oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de 
oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving aangetast is door een onwettigheid - Invloed op 
de nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - Taak van het onderzoeksgerecht - Draagwijdte

23 januari 2018 P.2017.1318.N AC nr. ...23 januari 2018

De termijn van zeven werkdagen bedoeld in artikel 29, tweede lid, Vreemdelingenwet begint niet te 
lopen vanaf de oorspronkelijke vrijheidsberoving van de vreemdeling, maar wel vanaf zijn 
vrijheidsberoving die samenvalt met het ogenblik waarop zijn weigering om te worden gerepatrieerd 
werd vastgesteld.

 - Vrijheidsberoving - Verlenging van de vrijheidsberoving - Artikel 29 Vreemdelingenwet - 
Voorwaarde tot verlenging van de vrijheidsberoving - Zetten van de nodige stappen binnen zeven 
dagen van de opsluiting om de vreemdeling te verwijderen - Aanvang van de termijn van zeven 
dagen - Draagwijdte

23 januari 2018 P.2017.1318.N AC nr. ...23 januari 2018

 - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende grondslag die de 
oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de 
oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving aangetast is door een onwettigheid - Invloed op 
de nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - Taak van het onderzoeksgerecht - Draagwijdte
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Het onderzoeksgerecht dat op grond van artikel 72 Vreemdelingenwet verzocht wordt uitspraak te 
doen over de wettigheid van een administratieve beslissing van vrijheidsberoving van een 
vreemdeling, dient vast te stellen dat dit rechtsmiddel zonder voorwerp is indien de vreemdeling 
niet langer krachtens die beslissing, maar op grond van een andere autonome titel van zijn vrijheid is 
beroofd, aangezien het door artikel 72 Vreemdelingenwet bedoelde wettigheidsonderzoek slechts 
betrekking heeft op de bekritiseerde titel van vrijheidsberoving; wanneer evenwel op gemotiveerde 
wijze wordt aangevoerd dat de eerste beslissing tot vrijheidsberoving door een onwettigheid is 
aangetast die de navolgende beslissing ongeldig maakt, staat het aan de rechter bij wie die 
betwisting aanhangig is gemaakt dit in het licht van artikel 5.4 EVRM te onderzoeken en dit houdt in 
dat het onderzoeksgerecht in dat geval moet nagaan of de aangevoerde onwettigheid die de eerste 
beslissing aantast doorwerkt tot de tweede, nieuwe beslissing en deze ook onwettig kan maken (1). 
(1) Cass. 23 januari 2018, AR P.17.1318.N, AC 2018, nr. 50; Cass. 10 mei 2017, AR P.17.0447.F, AC 
2017, nr. 324.

23 januari 2018 P.2017.1282.N AC nr. ...23 januari 2018

WEGVERKEER

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN

Uit de bepalingen van artikel 7, eerste en tweede lid en artikel 8 Wet Kruispuntbank Voertuigen volgt 
dat de toegang tot de persoonsgegevens van de Kruispuntbank Voertuigen de toegang inhoudt tot 
de gegevens die toelaten de houder van een nummerplaat te identificeren (1). (1) Zie Cass. 13 
december 2016, AR P.16.0682.N, AC 2016, nr. 717.

Inschrijving van voertuigen - Wet Kruispuntbank Voertuigen - Inschrijving van voertuigen - 
Repertorium van de voertuigen - Gegevens van het repertorium - Toegang tot de gegevens van het 
repertorium - Draagwijdte

20 maart 2018 P.2017.0636.N AC nr. ...20 maart 2018

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975

Bij de beoordeling van een overtreding op artikel 11.1 Wegverkeersreglement en artikel 29, § 3 
Wegverkeerswet, die is gesteund op een met een onbemand automatisch werkend toestel verrichte 
meting met trajectcontrole, kan de rechter voor zover hij geheel of gedeeltelijk ratione loci bevoegd 
is voor het gemeten traject, rekening houden met de gemeten gemiddelde snelheid; uit een 
dergelijke meting volgt immers dat de overtreder zonder twijfel op enig ogenblik tijdens het traject 
minstens aan die snelheid heeft gereden, zodat dit toelaat zonder miskenning van het 
legaliteitsbeginsel de overtreding op de vermelde bepalingen te beoordelen.  

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 11 - Overschrijding van snelheidsbeperking - 
Meting verricht met onbemand automatisch werkend toestel - Trajectcontrole - Gemeten 
gemiddelde snelheid

9 januari 2018 P.2017.1016.N AC nr. ...9 januari 2018

WEGVERKEERSWET

Wetsbepalingen - Art.  29 - Overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid - Meting verricht 
met onbemand automatisch werkend toestel - Trajectcontrole - Gemeten gemiddelde snelheid
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Bij de beoordeling van een overtreding op artikel 11.1 Wegverkeersreglement en artikel 29, § 3 
Wegverkeerswet, die is gesteund op een met een onbemand automatisch werkend toestel verrichte 
meting met trajectcontrole, kan de rechter voor zover hij geheel of gedeeltelijk ratione loci bevoegd 
is voor het gemeten traject, rekening houden met de gemeten gemiddelde snelheid; uit een 
dergelijke meting volgt immers dat de overtreder zonder twijfel op enig ogenblik tijdens het traject 
minstens aan die snelheid heeft gereden, zodat dit toelaat zonder miskenning van het 
legaliteitsbeginsel de overtreding op de vermelde bepalingen te beoordelen.  

9 januari 2018 P.2017.1016.N AC nr. ...9 januari 2018

Uit het gegeven dat een rechter een deskundige om advies heeft verzocht over de lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid van een beklaagde om een motorvoertuig te besturen in de zin van artikel 
42 Wegverkeerswet en over de waarschijnlijke duur van die ongeschiktheid, volgt niet dat de 
rechter, indien de deskundige geen advies heeft verleend over de waarschijnlijke duur van de 
volgens hem bestaande ongeschiktheid, altijd ertoe gehouden is opnieuw een deskundige aan te 
stellen met het oog op het bepalen van die waarschijnlijke duur; het staat aan de rechter, die 
onaantastbaar oordeelt over het blijvend karakter van de ongeschiktheid, om te beslissen of in het 
licht van de beschikbare gegevens en door de partijen overgelegde stukken een dergelijke nieuwe 
aanstelling noodzakelijk is; dit houdt geen schending in van artikel 6 EVRM of een miskenning van 
het recht op een eerlijk proces of het recht van verdediging.

Wetsbepalingen - Art.  42 - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te 
besturen - Waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid - Deskundigenonderzoek - Geen advies over 
de duur van de ongeschiktheid - Gevolg - Taak van de rechter - Bestaanbaarheid met het recht op 
een eerlijk proces en het recht van verdediging

13 februari 2018 P.2017.0612.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Wanneer het openbaar ministerie hoger beroep instelt opdat het verval van het recht tot sturen als 
bedoeld in artikel 42 Wegverkeerswet zou worden uitgesproken, is dit geen vervolging wegens een 
nieuwe telastlegging, maar beoogt dit enkel het nemen van een veiligheidsmaatregel die naast de 
uitgesproken straf moet worden opgelegd en waartoe de rechter op grond van een soevereine 
beoordeling beslist; uit de omstandigheid dat deze verplicht op te leggen veiligheidsmaatregel niet 
werd uitgesproken door het beroepen vonnis maar wel door het bestreden vonnis, kan geen 
schending van artikel 6 EVRM worden afgeleid, noch een miskenning van het recht op een eerlijk 
proces of van het recht van verdediging.

Wetsbepalingen - Art.  42 - Veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer - 
Geen verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid - Hoger beroep openbaar ministerie 
opdat het verval zou worden uitgesproken - Aard - Doel - Verval uitgesproken door de 
appelrechter - Bestaanbaarheid met het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging

23 januari 2018 P.2017.0367.N AC nr. ...23 januari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 6 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De rechter die vaststelt dat voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden voor het bevelen van de door 
artikel 42 Wegverkeerswet bedoelde veiligheidsmaatregel van het verval een motorvoertuig te 
besturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, dient deze beslissing niet nader te 
motiveren.

Wetsbepalingen - Art.  42 - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te 
besturen - Veiligheidsmaatregel - Verval van het recht tot sturen - Redengeving
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13 februari 2018 P.2017.0612.N AC nr. ...13 februari 2018

- Art. 42 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

Het bij artikel L1133-2, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en 
decentralisatie voorgeschreven register, waaruit de bekendmaking en de datum van bekendmaking 
van de gemeentereglementen en -verordeningen blijkt, dient niet vooraf te worden ingebonden (1). 
(1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 618.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Bekendmaking - Bewijs - Register van 
bekendmaking - Inbinden

8 november 2018 C.2017.0604.F AC nr. ...8 november 2018

- Artt. 1 tot 3 KB 14 oktober 1991 betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de 
reglementen en verordeningen van de gemeenteoverheden

- Art. L 1133-2, tweede lid Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie

De bij artikel L1133-2 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie 
voorgeschreven aantekening in een register vormt het enige toelaatbare bewijs van de 
bekendmaking van een gemeentereglement of -verordening (1). (1) Cass. 21 mei 2015, AR 
F.13.0158.F, AC 2015, nr. 328; Cass. 21 mei 2015, AR F.14.0098.F, AC 2015, nr. 329; Cass. 14 
september 2009, AR C.08.0340.F, AC 2009, nr. 497. 

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Bekendmaking - Bewijs - Bewijsmiddel

8 november 2018 C.2017.0604.F AC nr. ...8 november 2018

- Art. L 1133-2, tweede lid Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie

Uit artikel L1133-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, dat voorziet 
in de bekendmaking van de gemeentereglementen en -verordeningen bij aanplakking, volgt niet dat 
deze permanent ter inzage van het publiek moet worden gehouden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2018, nr. 618.

Wettigheid van besluiten en verordeningen - Bekendmaking - Aanplakking

8 november 2018 C.2017.0604.F AC nr. ...8 november 2018

- Art. L 1133-1 Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie

40/ 40


	AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
	SCHADE
	Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Minderjarig slachtoffer van een dodelijk ongeval - Rechthebbenden - Schade - Voorwerp


	ADVOCAAT
	
	 - Tuchtzaken - Tuchtprocedure - In kracht van gewijsde gegane beslissing - Aanvraag tot herziening - Recht van toegang tot de rechter - Procedure van onderzoek van een aanvraag tot herziening - Grondslag
	 - Tuchtzaken - Ontvankelijkheid van de vordering tot herziening in criminele en correctionele zaken - Zelfs in geval van toepassing van de theorie van de naar recht verantwoorde straf - Gevolg - Aanvraag tot herziening van een tuchtrechtelijke uitspraak -
	 - Strafzaken - Cassatieberoep - Vorm en termijn van betekening en-of neerlegging - Advocaat - Lasthebber ad hoc - Toepassing


	BESLAG
	GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
	Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelastingen - Verpande schuldvordering - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Betaling door de derde-schuldenaar aan de ontvanger - Tegenwerpelijkheid aan de pandhouder
	Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelasting - Verpande schuldvordering - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Betaling door de derde-schuldenaar aan de ontvanger - Tegenwerpelijkheid aan de pandhouder
	Gedwongen tenuitvoerlegging - Inkomstenbelastingen - Gerechtelijke reorganisatie - Periode van opschorting - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Bewarende werking


	BEWIJS
	BURGERLIJKE ZAKEN
	Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Artikel 1326, eerste lid, Burgerlijk Wetboek - Toepassingsgebied
	Burgerlijke zaken - Geschriften - Algemeen - Artikel 1326, eerste lid, Burgerlijk Wetboek - Toepassingsgebied - Titel van de eenzijdige verbintenis van de schuldenaar

	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Eed - Door tolk afgelegde eed - Vorm
	Strafzaken - Vermoedens - Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Rechtvaardiging - Artikel 417, derde lid, Strafwetboek - Vermoeden van ogenblikkelijke noodzaak van verdediging - Aard
	Strafzaken - Geschriften - Algemeen - Artikel 961/2 Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid
	Strafzaken - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijs - Nietigheid
	Strafzaken - Getuigen - Getuigenbewijs in de vorm van schriftelijke verklaringen - Artikel 961/2 Gerechtelijk Wetboek - Toepasselijkheid


	BRANDSTICHTING
	
	 - Brandstichting van een onroerend goed - Artikel 510 Strafwetboek - Materieel element - Draagwijdte - Gedeeltelijke beschadiging van het in brand gestoken voorwerp


	CASSATIE
	ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING
	Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof - Zitting - Mondelinge conclusie - Wijze
	Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof - Conclusies - Schriftelijke conclusies - Verplichting
	Algemeen - Opdracht en bestaansreden van het hof - Aard van het cassatiegeding - Openbaar ministerie bij het Hof - Conclusies - Mondelinge conclusie - Geschreven neerslag of schriftelijke voorbereiding - Mededeelbaarheid

	BEVOEGDHEID VAN HET HOF
	Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Ambtshalve onderzoek - Verjaring
	Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Feitelijke beoordeling - Geen bevoegdheid van het Hof


	CASSATIEBEROEP
	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Advocaat - Lasthebber ad hoc - Toepassing


	CASSATIEMIDDELEN
	BURGERLIJKE ZAKEN
	Burgerlijke zaken - Algemeen - Verplichting tot feitelijke beoordeling - Geen bevoegdheid van het Hof - Ontvankelijkheid
	Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Ontvankelijkheid
	Burgerlijke zaken - Belang - Middel dat de miskenning van het gelijkheidsbeginsel aanvoert - Miskenning die het optreden van de wetgever vereist - Ontvankelijkheid

	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Allerlei - Antwoordnoot - Inhoud
	Strafzaken - Allerlei - Onderzoeksgerechten - Buitenvervolgingstelling - Cassatieberoep door burgerlijke partij - Niet voor de appelrechter opgeworpen onwettigheid


	CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNERMING
	
	 - Gerechtelijke reorganisatie - Periode van opschorting - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Bewarende werking


	DOUANE EN ACCIJNZEN
	
	 - Communautair Douanewetboek - Recht van niet-navordering - Vertrouwensbeginsel - Vergissing van de douanautoriteiten zelf - Foutieve informatie verstrekt door de aangever - Draagwijdte
	 - Draagwijdte - Communautair Douanewetboek - Artikel 220.2.b), eerste lid, CDW - Recht van niet-navordering - Vertrouwensbeginsel - Vergissing van de douanautoriteiten zelf
	 - Communautair Douanewetboek - Artikelen 5.2 en 5.4 CDW - Vertegenwoordiging - Douaneaangiften - Draagwijdte
	 - Communautair Douanewetboek - Artikel 220.2.b), eerste lid, CDW - Recht van niet-navordering - Vertrouwensbeginsel - Draagwijdte
	 - Algemene Wet Douane en Accijnzen - Artikelen 70-3, § 2, en 127 AWDA - Vertegenwoordiging - Douaneaangiften - Draagwijdte


	DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
	
	 - Vrijheid van meningsuiting - Persvrijheid - Digitale archieven - Recht om online te plaatsen - Recht op toegang van het publiek - Geen absoluut recht
	 - Vrijheid van meningsuiting - Recht op vergetelheid - Digitale archieven - Inmenging - Verantwoording - Wijze - Voorkoming of herstel van een aantasting van het recht op vergetelheid
	 - Recht op eerbiediging van het privéleven - Persoon schuldig bevonden aan een misdaad of wanbedrijf - Nieuwe openbaarmaking van de feiten - Recht op vergetelheid - Verzet tegen het opnieuw in herinnering brengen van het gerechtelijk verleden - Vrijheid v


	EED
	
	 - Door tolk afgelegde eed - Vorm


	FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ
	BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
	Begrip - Vereisten van het faillissement - Verzuim om aangifte te doen van het faillissement - Moreel bestanddeel - Bewijs
	Begrip - Vereisten van het faillissement - Verzuim om de bij artikel 53 Faillissementswet vereiste inlichtingen te verstrekken - Gegevens over de werkelijke bestuurders van de handelsvennootschap - Draagwijdte
	Begrip - Vereisten van het faillissement - Verzuim om aangifte te doen van het faillissement - Personen gehouden tot het doen van die aangifte - Draagwijdte - Feitelijke bestuurder van een handelsvennootschap

	MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
	Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Verzuim om aangifte te doen van het faillissement - Moreel bestanddeel - Bewijs
	Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Verzuim om de bij artikel 53 Faillissementswet vereiste inlichtingen te verstrekken - Gegevens over de werkelijke bestuurders van de handelsvennootschap - Draagwijdte
	Misdrijven in verband met faillissement, bedrieglijk onvermogen - Draagwijdte - Feitelijke bestuurder van een handelsvennootschap - Verzuim om aangifte te doen van het faillissement - Personen gehouden tot het doen van die aangifte


	GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
	RECHTSPLEGING
	Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Verordening - Bekendmaking - Bewijs - Bewijsmiddel
	Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Verordening - Bekendmaking - Aanplakking
	Rechtspleging - Gemeentebelastingen - Verordening - Bekendmaking - Bewijs - Register van bekendmaking - Inbinden


	GRONDWET
	GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
	Art.  13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Strafzaken - Identieke prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk Hof - Vraag tot heropening der debatten teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te wachten - Weigering - Hof van Ca

	GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
	GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Redenen van de vonnissen en arresten - Tegenstrijdigheid in de motivering
	GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 149 - Redenen van de vonnissen en arresten - Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op conclusie - Conclusie niet langer relevant


	GRONDWETTELIJK HOF
	
	 - Prejudicieel geschil - Strafzaken - Identieke prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk Hof - Vraag tot heropening der debatten teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te wachten - Weigering - Hof van Cassatie - Verplichting


	HERZIENING
	ALGEMEEN
	Algemeen - Strafzaken - Onverenigbaarheid tussen veroordelingen - Veroordelingen bij verstek - Aanstelling van een curator
	Algemeen - Strafzaken - Onverenigbaarheid tussen veroordelingen - Vernietiging - Verwijzing


	HOGER BEROEP
	STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
	Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Wegverkeer - Veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer - Geen verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid - Hoger beroep openbaar minis
	Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep van het openbaar ministerie - Grievenformulier - Grieven gericht tegen schuldigverklaring en strafmaat


	HUUR VAN GOEDEREN
	PACHT
	Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging - Geldigheid - Voorwaarde - Opzegging voor persoonlijke exploitatie - Pacht opgezegd door een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die door meerdere personen wordt bestuurd - Uito
	Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Opzegging - Geldigheid - Voorwaarde - Opzegging voor persoonlijke exploitatie - Opzegging door een rechtspersoon - Wijze waarop de exploitatie wordt verzekerd
	Pacht - Einde (opzegging, verlenging, terugkeer) - Verrichten van materiële taken betreffende die exploitatie in het kader van een arbeidsovereenkomst - Opzegging - Geldigheid - Voorwaarde - Opzegging voor persoonlijke exploitatie - Opzegging door een rech


	INKOMSTENBELASTINGEN
	AANSLAGPROCEDURE
	Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Kohier - Uitvaardiging en uitvoerbaarverklaring - Uitvoerbare kracht - Vaststelling - Tijdstip - Toepasselijke wet
	Aanslagprocedure - Aanslag en inkohiering - Kohier - Uitvaardiging en uitvoerbaarverklaring - Uitvoerbare kracht - Vaststelling - Tijdstip - Toepasselijke wet

	PERSONENBELASTING
	Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Rechtmatige financiële of economische behoeften - Beroepsverliezen van burgerlijke vennootschappen - Aftrekbaarheid van de beroepsinkomsten van de vennoten - Voorwaarden
	Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Bedrijfsverliezen - Beroepsverliezen van burgerlijke vennootschappen - Aftrekbaarheid van de beroepsinkomsten van de vennoten - Voorwaarden - Rechtmatige financiële of economische behoeften
	Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Meerwaarden - Verwezenlijkte meerwaarden - Beroepsmatig gebruikte activa - Belastbaarheid
	Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten - Meerwaarden - Verwezenlijkte meerwaarden - Beroepsmatig gebruikte activa - Belastbaarheid

	RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST
	Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Gerechtelijke reorganisatie - Periode van opschorting - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Bewarende werking
	Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Verpande schuldvordering - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Betaling door de derde-schuldenaar aan de ontvanger - Tegenwerpelijkheid aan de pandhouder
	Rechten - Tenuitvoerlegging en voorrechten van de schatkist - Verpande schuldvordering - Vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden - Betaling door de derde-schuldenaar aan de ontvanger - Tegenwerpelijkheid aan de pandhouder


	LASTGEVING
	
	 - Cassatieberoep - Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en-of neerlegging - Advocaat - Lasthebber ad hoc - Toepassing


	MISDRIJF
	ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
	Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Misdrijven gepleegd met eenzelfde misdadig opzet - Redelijke termijn - Aanvangspunt
	Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Voortgezette misdrijven - Redelijke termijn - Aanvang - Tijdstip waarop het laatste misdrijf wordt gepleegd of beëindigd - Verenigbaarheid met artikel 6.1 EVRM

	RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
	Rechtvaardiging en verschoning - Verschoning - Verschoningsgrond uitlokking - Zware gewelddaden tegen personen - Begrip - Proportionaliteitsvereiste
	Rechtvaardiging en verschoning - Rechtvaarding - Artikel 417, derde lid, Strafwetboek - Ogenblikkelijke noodzaak van verdediging - Vermoeden - Aard


	ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
	
	 - Verzet - Strafzaken - Ongedaanverklaring - Voorwaarden - Draagwijdte - Gevolg - Kennis van de dagvaarding in de verstekprocedure - Betekening van de dagvaarding aan de woonst van de beklaagde
	 - Politie - Bevoegdheden - Woonstbetreding - Uitvoeren van een ademtest of ademanalyse - Voorwaarden - Toestemming van de bewoner - Draagwijdte
	 - Bewijsvoering - Onregelmatig verkregen bewijs - Nietigheid - Bewijs in strijd met het recht op een eerlijk proces - In aanmerking te nemen omstandigheden


	ONDERZOEKSGERECHTEN
	
	 - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende grondslag die de oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving aangeta
	 - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving aangetast is door een onwettigheid - Invloed op de nieuwe beslissing tot vrijheidsberoving - Taak van het onderzoeksgerecht - Draagwijdte - Vreemdelin


	OPENBAAR MINISTERIE
	
	 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Zitting - Mondelinge conclusie - Wijze
	 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Conclusies - Mondelinge conclusie - Geschreven neerslag of schriftelijke voorbereiding - Mededeelbaarheid
	 - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Conclusies - Schriftelijke conclusies - Verplichting


	OPENBARE ORDE
	
	 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aanhangigmaking
	 - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aanhangigmaking


	OVEREENKOMST
	BESTANDDELEN
	Bestanddelen - Voorwerp - Tijdstip - Het sluiten van de overeenkomst - Geoorloofd karakter - Beoordeling


	PAND
	
	 - Verpande schuldvordering - Gemeenrechtelijk beslag onder derden door een andere schuldeiser - Inningsrecht van de pandhouder
	 - Verpande schuldvordering - Gemeenrechtelijk beslag onder derden door een andere schuldeiser - Inningsrecht van de pandhouder


	POLITIE
	
	 - Bevoegdheden - Woonstbetreding - Uitvoeren van een ademtest of ademanalyse - Voorwaarden - Toestemming van de bewoner - Draagwijdte


	PREJUDICIEEL GESCHIL
	
	 - Grondwettelijk Hof - Strafzaken - Identieke prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk Hof - Vraag tot heropening der debatten teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te wachten - Weigering - Hof van Cassatie - Verplichting


	RECHT VAN VERDEDIGING
	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Wegverkeer - Veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer - Geen verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid - Hoger beroep openbaar ministerie opdat het verval zou worden uitgesproken - Aard - Doel - Verval 
	Strafzaken - Wegverkeer - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen - Waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid - Deskundigenonderzoek - Geen advies over de duur van de ongeschiktheid - Gevolg - Taak van de rechter - Best
	Strafzaken - Ambtshalve onderzoek door het Hof - Verjaring - Bestaanbaarheid
	Strafzaken - Recht op een eerlijk proces - Artikel 6.3.b, EVRM - Recht om te beschikken over de tijd en faciliteiten om de verdediging voor te bereiden - Draagwijdte
	Strafzaken - Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie - Zitting - Mondelinge conclusie - Wijze


	RECHTEN VAN DE MENS
	INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
	International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14 - Artikel 14.1 - Advocaat - Tuchtzaken - Tuchtprocedure - In kracht van gewijsde gegane beslissing - Aanvraag tot herziening - Recht van toegang tot de rechter - Procedure van onderzoek va
	International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, § 3, g - Uitvoering van bij definitieve gerechtelijke beslissing opgelegde probatiemaatregel - Aanvoering door veroordeelde van zijn onschuld
	International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - Artikel 15.1 - Advocaat - Tuchtzaken - Ontvankelijkheid van de vordering tot herziening in criminele en correctionele zaken - Zelfs in geval van toepassing van de theorie van de naar rec

	VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Advocaat - Tuchtzaken - Tuchtprocedure - In kracht van gewijsde gegane beslissing - Aanvraag tot herziening - Recht van toegang tot de rechter - Procedure van onderzoek van een aanvraag tot herziening - Gro
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Aanvang - Tijdstip waarop het laatste misdrijf wordt gepleegd of beëindigd - Voortgezette misdrijven
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Redelijke termijn - Berekening - Aanvangspunt - Begrip - Toepassing
	Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Strafzaken - Identieke prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk Hof - Vraag tot heropening der debatten teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te wac
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Strafzaken - Identieke prejudiciële vraag aanhangig bij het Grondwettelijk Hof - Vraag tot heropening der debatten teneinde de beslissing van het Grondwettelijk Hof af te wacht
	Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Recht op vrijheid en veiligheid - Recht op 
	voorziening bij het gerecht - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende grondslag die de oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing va
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Wegverkeer - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen - Waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid - Deskundigenonderzoek - Geen advies over de duur van de ongeschiktheid 
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Ambtshalve onderzoek door het Hof - Verjaring - Bestaanbaarheid
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.b - Recht op een eerlijk proces - Recht om te beschikken over de tijd en faciliteiten om de verdediging voor te bereiden - Draagwijdte
	Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Recht op vrijheid en veiligheid - Recht op voorziening bij het gerecht - Vreemdelingen - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende grondslag die de oorspronkelijke beslissing v
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Wegverkeer - Veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer - Geen verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid - Hoger beroep openbaar ministerie opdat het verval zou worden


	RECHTSBIJSTAND
	
	 - Juridische tweedelijnsbijstand - Geldboete - Geldboete beneden het wettelijk minimum - Precaire financiële situatie - Draagwijdte


	REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
	ALGEMEEN
	Algemeen - Tegenstrijdigheid in de motivering

	ALLERLEI
	Allerlei - Wegverkeer - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen - Veiligheidsmaatregel - Verval van het recht tot sturen

	OP CONCLUSIE
	Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen antwoord op conclusie - Conclusie niet langer relevant


	SLAGEN EN VERWONDINGEN - DODEN
	OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN
	Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Rechtvaardiging - Artikel 417, derde lid, Strafwetboek - Ogenblikkelijke noodzaak van verdediging - Vermoeden - Aard
	Opzettelijk toebrengen van verwondingen en opzettelijk doden - Verschoonbare dodslag, verwondingen en slagen - Uitlokking - Zware gewelddaden tegen personen - Begrip - Proportionaliteitsvereiste


	STRAF
	GELDBOETE EN OPDECIEMEN
	Geldboete en opdeciemen - Geldboete beneden het wettelijk minimum - Precaire financiële situatie - Rechtsbijstand - Juridische tweedelijnsbijstand - Draagwijdte


	STRAFUITVOERING
	
	 - Strafuitvoeringsmodaliteiten - Voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 
	grondgebied - Tegenaanwijzingen - Beoordeling door de strafuitvoeringsrechtbank


	VERENIGING VAN MISDADIGERS
	
	 - Criminele organisatie - Moreel bestanddeel - Begrip wetens en willens - Draagwijdte


	VERJARING
	BURGERLIJKE ZAKEN
	Burgerlijke zaken - Stuiting - Tijdstip - Het sluiten van de overeenkomst - Geoorloofd karakter - Beoordeling

	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Algemeen - Ambtshalve onderzoek door het Hof


	VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER
	PROBATIEUITSTEL
	Probatieuitstel - Definitieve beslissing - Herroepingsprocedure - Aanvoering door veroordeelde dat hij niet instemde met de probatiemaatregelen


	VERZEKERING
	LANDVERZEKERING
	Landverzekering - Fout van de verzekerde - Vergoeding van de benadeelde derde - Opeenvolgende betalingen - Regresvordering - Verjaring - Aanvang


	VERZET
	
	 - Strafzaken - Ongedaanverklaring - Voorwaarden - Draagwijdte - Gevolg - Kennis van de dagvaarding in de verstekprocedure - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Betekening van de dagvaarding aan de woonst van de beklaagde


	VONNISSEN EN ARRESTEN
	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vordering door meest gerede partij tot wijzen van een vonnis - Vonnis - Aard
	Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aanhangigmaking
	Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Vordering door meest gerede partij tot wijzen van een vonnis - Vonnis - Aard
	Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Aanhangigmaking


	VREEMDELINGEN
	
	 - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende grondslag die de oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving aangetast is door een o
	 - Vrijheidsberoving - Verlenging van de vrijheidsberoving - Artikel 29 Vreemdelingenwet - Voorwaarde tot verlenging van de vrijheidsberoving - Zetten van de nodige stappen binnen zeven dagen van de opsluiting om de vreemdeling te verwijderen - Aanvang van
	 - Vrijheidsberoving - Nieuwe administratieve beslissing met verschillende grondslag die de oorspronkelijke beslissing vervangt - Draagwijdte - Gevolg - Gemotiveerde aanvoering dat de oorspronkelijke beslissing van vrijheidsberoving aangetast is door een o


	WEGVERKEER
	INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN
	Inschrijving van voertuigen - Wet Kruispuntbank Voertuigen - Inschrijving van voertuigen - Repertorium van de voertuigen - Gegevens van het repertorium - Toegang tot de gegevens van het repertorium - Draagwijdte

	WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975
	Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 11 - Overschrijding van snelheidsbeperking - Meting verricht met onbemand automatisch werkend toestel - Trajectcontrole - Gemeten gemiddelde snelheid

	WEGVERKEERSWET
	Wetsbepalingen - Art.  29 - Overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid - Meting verricht met onbemand automatisch werkend toestel - Trajectcontrole - Gemeten gemiddelde snelheid
	Wetsbepalingen - Art.  42 - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen - Waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid - Deskundigenonderzoek - Geen advies over de duur van de ongeschiktheid - Gevolg - Taak van de rechter - Be
	Wetsbepalingen - Art.  42 - Veroordeling wegens overtreding van de politie over het wegverkeer - Geen verval wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid - Hoger beroep openbaar ministerie opdat het verval zou worden uitgesproken - Aard - Doel - Verva
	Wetsbepalingen - Art.  42 - Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen - Veiligheidsmaatregel - Verval van het recht tot sturen - Redengeving


	WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN
	WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
	Wettigheid van besluiten en verordeningen - Bekendmaking - Bewijs - Register van bekendmaking - Inbinden
	Wettigheid van besluiten en verordeningen - Bekendmaking - Bewijs - Bewijsmiddel
	Wettigheid van besluiten en verordeningen - Bekendmaking - Aanplakking



