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LiberCas 11/2018

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

HERSTELPLICHT

In geval van een onrechtmatige daad van de overheden ontstaat de schuldvordering, in beginsel, op 
het ogenblik waarop de schade tot stand komt of waarop haar toekomstige verwezenlijking naar 
redelijke verwachting vaststaat (1). (1) Cass. 16 februari 2006, AR C.05.0022.N, AC 2006, nr. 98, Cass. 
2 februari 2017, AR C.15.0298.F, AC 2017, nr. 80.

Herstelplicht - Staat - Overheid - Schuldvordering - Ontstaan - Tijdstip

11 oktober 2018 F.2018.0007.F AC nr. ...11 oktober 2018

- Art. 100, eerste lid, 1° Gecoördineerde wetten 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit

ADVOCAAT

Het recht om te zwijgen, dat vervat is in het recht op een eerlijk proces, impliceert het recht om niet 
aan de eigen beschuldiging mee te werken (1). (1) Zie Cass. 25 november 2011, AR D.11.0016.F, AC 
2011, nr. 647, met concl. van advocaat-generaal Genicot in Pas. 2011; Cass. 19 juni 2013, AR 
P.12.1150.F, AC 2013, nr. 380, met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch in Pas. 2013.

 - Tuchtzaken - Recht om te zwijgen - Draagwijdte - Recht om niet aan de eigen beschuldiging mee 
te werken

27 september 2018 D.2017.0015.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 14.3, g) 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

De weigering om een vordering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te wijzen, 
aangezien de advocaat geen van de tegen hem ingebrachte grieven heeft erkend, miskent zijn recht 
om te zwijgen.

 - Tuchtzaken - Recht om te zwijgen - Draagwijdte - Recht om niet aan de eigen beschuldiging mee 
te werken - Weigering om de grieven te erkennen - Verwerping van de vordering tot opschorting 
van de uitspraak van de veroordeling - Miskenning

27 september 2018 D.2017.0015.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 14.3, g) 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

ARBEIDSONGEVAL

RECHTSPLEGING

De arbeidsongevallenverzekeraar is in de regel niet verplicht om de kosten en erelonen te dragen 
van de technisch raadsman die de partij heeft bijgestaan (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 469.

Rechtspleging - Kosten - Technisch raadsman van een partij - Kosten en erelonen - Tenlasteneming

- Art. 1018 Gerechtelijk Wetboek
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17 september 2018 S.2017.0034.F AC nr. ...17 september 2018

- Artt. 46, § 2, en 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

BESLAG OP ONROEREND GOED [ZIE: 065 BESLAG]

Wanneer de beslagrechter, die op derdenverzet uitspraak doet, de beschikking intrekt die een 
bewarend beslag op onroerend goed toestaat, is zijn beslissing bij voorraad uitvoerbaar en 
verhindert ze dat een vordering tot vernieuwing van het aldus opgeheven beslag wordt ingesteld.

 - Bewarend beslag op onroerend goed - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed 
toestaat - Intrekking - Bij voorraad uitvoerbare beslissing

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

- Artt. 1039, tweede lid, 1395, tweede lid, en 1436 Gerechtelijk Wetboek

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN

ALGEMEEN

Krachtens artikel 36, § 2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, in de versie die van toepassing is, wordt 
elke kennisgeving aan de woonplaats die een procespartij heeft vermeld in haar laatste akte van de 
lopende rechtspleging regelmatig geacht te zijn zolang die partij de wijziging van haar woonplaats 
niet uitdrukkelijk aan de griffie en de andere partijen, evenals aan het openbaar ministerie heeft 
meegedeeld; daaruit volgt dat het cassatieberoep dat meer dan drie maanden na die regelmatige 
kennisgeving is ingesteld bij een op de griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift, laattijdig is (1). 
(1) Zie andersluidende concl. OM in Pas. 2018, nr. 470.

Algemeen - Kennisgeving van de beslissing - Regelmatigheid - Vermelding van de woonplaats van 
de partij - Vermelding in haar laatste akte van rechtspleging - Gevolg - Aanvang van de termijn 
van het cassatieberoep - Ontvankelijkheid

17 september 2018 S.2018.0011.F AC nr. ...17 september 2018

- Artt. 36, § 2, eerste lid, en 1073 Gerechtelijk Wetboek

EXPLOOT

Wanneer de betekeningsakte van het verstekvonnis twee met elkaar strijdige authentieke 
vaststellingen bevat, de ene volgens dewelke de betekeningsakte aan de beklaagde in persoon werd 
overhandigd, de andere volgens dewelke de betekening niet aan de beklaagde in persoon, maar aan 
zijn woonst werd gedaan, doen die twee tegenstrijdige vaststellingen elkaar teniet; bijgevolg kan het 
bestreden vonnis niet wettig oordelen dat het verstekvonnis aan de beklaagde in persoon is 
betekend.

Exploot - Betekeningsakte van verstekvonnis - Authentieke vaststellingen - Strijdigheid

31 oktober 2017 P.2017.0026.N AC nr. 60331 oktober 2017

BEVOEGDHEID EN AANLEG

STRAFZAKEN
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Het bestaan van, eensdeels, de beschikking van de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel waarbij de vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond 
van taalwijziging wegens niet-naleving van artikel 16, §2, Taalwet Gerechtszaken werd afgewezen, 
en, anderdeels, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afstand verleent van het 
hoger beroep van het openbaar ministerie tegen deze beschikking en bovendien bij toepassing van 
de artikelen 136 en 235 Wetboek van Strafvordering ontslag van gerechtelijk onderzoek verleent aan 
de onderzoeksrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, doet geen 
conflict van rechtsmacht ontstaan waaraan alleen door een regeling van rechtsgebied een einde kan 
worden gesteld want ingevolge het arrest heeft de beschikking immers geen uitwerking meer; 
aangezien het arrest geen eindbeslissing is en evenmin een beslissing gewezen met toepassing van 
artikel 420, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering, is eisers cassatieberoep voorbarig en 
bijgevolg niet ontvankelijk. 

Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot afwijzing van 
vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond van taalwijziging - Hoger beroep door 
het openbaar ministerie - Arrest dat afstand verleent van het hoger beroep en bij toepassing van 
de artikelen 136 en 235 Wetboek van Strafvordering ontslag van gerechtelijk onderzoek verleent

5 september 2017 P.2017.0458.N AC nr. 4455 september 2017

BEWIJS

STRAFZAKEN

De strafrechter kan het openbaar ministerie niet verplichten stukken waaruit instructies aan 
politieambtenaren zouden moeten blijken bij het strafdossier te voegen wat een ontoelaatbare 
inmenging in de opdrachten van het openbaar ministerie zou impliceren maar de strafrechter kan 
het openbaar ministerie wel verzoeken bepaalde stukken te voegen die hij nuttig acht voor de 
waarheidsvinding of voor het recht op een eerlijk proces van een partij; indien het openbaar 
ministerie weigert op dit verzoek in te gaan, staat het aan de rechter te oordelen wat daarvan de 
impact is op de bewijsvoering en het recht op een eerlijk proces van die partij waardoor het recht op 
een eerlijk proces afdoende gewaarborgd is (1). (1) Zie Cass. 5 september 2017, AR P.17.0645.N, AC 
2017, nr. 517.

Strafzaken - Bewijsvoering - Voeging van stukken aan het strafdossier - Verzoek aan openbaar 
ministerie door strafrechter - Weigering door openbaar ministerie

3 oktober 2017 P.2015.1398.N AC nr. 5173 oktober 2017

De bijzondere bewijswaarde krachtens artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet geldt niet wanneer de 
verbalisant van een dergelijk proces-verbaal persoonlijk betrokken is bij het misdrijf dat het 
voorwerp uitmaakt van dit proces-verbaal; de enkele omstandigheid dat de verbalisant die proces-
verbaal opstelt wegens een inbreuk op artikel 4.1 Wegverkeerswet, dezelfde verbalisant is aan wiens 
bevelen geen gevolg gegeven werd, volstaat niet (1). (1) Arb.H. 14 juli 1997, 48/97, B.1.1 en B.4.2; 
Cass. 15 november 2016, AR P.16.0811.N, AC 2016, nr. 645; A. VANDEPLAS, Over de betrokkenheid 
van de verbalisant, RW, 1997-1998, 987; C. IDOMON, De gevolgen van de betrokkenheid van de 
verbalisant voor de bewijswaarde van een in verkeerszaken opgesteld proces-verbaal, RW, 2001-
2002, 1330. 

Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Artikel 62 Wegverkeerswet - Proces-verbaal - Bijzondere 
bewijswaarde - Verbalisant - Persoonlijke betrokkenheid bij geverbaliseerd misdrijf

5 september 2017 P.2016.1055.N AC nr. 4435 september 2017
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CASSATIE

VERNIETIGING. OMVANG

De vernietiging van, enerzijds, de beslissing die het derdenverzet van een partij tegen een 
beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat, niet-ontvankelijk verklaart en 
van, anderzijds, de beslissing die de vordering van andere partijen tot nietigverklaring van een op 
grond van dat beslag betekend bevel tot betalen ongegrond verklaart, strekt zich wegens de 
onsplitsbaarheid uit tot de overige beschikkingen van de bestreden beslissing die het derdenverzet 
van die andere partijen als ongegrond verwerpt.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend 
goed toestaat - Vernietiging van de beslissing die het derdenverzet van een partij niet-ontvankelijk 
verklaart - Vernietiging van de beslissing die de vordering van andere partijen tot nietigverklaring 
van een op grond van dat beslag betekend bevel tot betalen ongegrond verklaart - Uitwerking op 
de overige beschikkingen van de bestreden beslissing die het derdenverzet van die andere partijen 
als niet-gegrond verwerpt

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET

Wanneer de appelrechters die, nadat het openbaar ministerie onmiskenbaar heeft aangegeven dat 
het kon volstaan met een verwijzing naar het motiverend gedeelte van het beroepen vonnis en het 
syntheseproces-verbaal en dus niet zou ingaan op het verzoek van de appelrechters om per 
telastlegging de stukken van het strafdossier aan te wijzen waarop die zijn gesteund, vaststellen dat 
aan hun concrete vraag niet is voldaan en oordelen dat de zaak niet in staat van wijzen is en ze in 
voortzetting stellen, aan het openbaar ministerie een onwettig bevel geven waarbij door het geven 
van dit onwettig bevel en de weigering de zaak te behandelen gelet op de niet-inwilliging van dit 
bevel, de strafvordering is gestremd, vernietigt het Hof, op de vordering tot vernietiging door de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, ingesteld op verzoek van een procureur-generaal bij het 
hof van beroep, het arrest en zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken - Arrest - 
Onwettig bevel door de strafrechteraan het openbaar ministerie - Vernietiging zonder verwijzing

5 september 2017 P.2017.0645.N AC nr. 4465 september 2017

- Art. 441 Wetboek van Strafvordering

CASSATIEBEROEP

BURGERLIJKE ZAKEN

Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Aanvang - 
Kennisgeving van de bestreden beslissing - Voorwaarde - Regelmatigheid - Vermelding van de 
woonplaats van de partij - Vermelding in haar laatste akte van rechtspleging - Gevolg - 
Ontvankelijkheid
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Krachtens artikel 36, § 2, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, in de versie die van toepassing is, wordt 
elke kennisgeving aan de woonplaats die een procespartij heeft vermeld in haar laatste akte van de 
lopende rechtspleging regelmatig geacht te zijn zolang die partij de wijziging van haar woonplaats 
niet uitdrukkelijk aan de griffie en de andere partijen, evenals aan het openbaar ministerie heeft 
meegedeeld; daaruit volgt dat het cassatieberoep dat meer dan drie maanden na die regelmatige 
kennisgeving is ingesteld bij een op de griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift, laattijdig is (1). 
(1) Zie andersluidende concl. OM in Pas. 2018, nr. 470.

17 september 2018 S.2018.0011.F AC nr. ...17 september 2018

- Artt. 36, § 2, eerste lid, en 1073 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer een tegen de schuldenaar ingestelde rechtsvordering, na zijn faillietverklaring, tegen de 
gefailleerde persoonlijk en niet tegen de curator wordt voortgezet, is het cassatieberoep van die 
gefailleerde tegen de beslissing over die rechtsvordering ontvankelijk, aangezien die beslissing niet 
aan de boedel kan worden tegengeworpen (1). (1) Cass. 12 februari 1982, AR 3300, AC 1981-82, nr. 
354; Cass. 2 december 1986, AR 85, AC 1986-87, nr. 200; Cass. 4 september 1987, AR 5383-5399, AC 
1987-88, nr. 3; Cass. 18 februari 2005, AR C.03.0003.N, AC 2005, nr. 103.

Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - 
Eisers en verweerders - Rechtsvordering voortgezet tegen de gefailleerde - Beslissing die niet aan 
de boedel kan worden tegengeworpen - Cassatieberoep van de gefailleerde - Ontvankelijk 
cassatieberoep

11 oktober 2018 F.2015.0055.F AC nr. ...11 oktober 2018

- Art. 24 Wet 8 augustus 1997

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

Het bestaan van, eensdeels, de beschikking van de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel waarbij de vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond 
van taalwijziging wegens niet-naleving van artikel 16, §2, Taalwet Gerechtszaken werd afgewezen, 
en, anderdeels, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afstand verleent van het 
hoger beroep van het openbaar ministerie tegen deze beschikking en bovendien bij toepassing van 
de artikelen 136 en 235 Wetboek van Strafvordering ontslag van gerechtelijk onderzoek verleent aan 
de onderzoeksrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, doet geen 
conflict van rechtsmacht ontstaan waaraan alleen door een regeling van rechtsgebied een einde kan 
worden gesteld want ingevolge het arrest heeft de beschikking immers geen uitwerking meer; 
aangezien het arrest geen eindbeslissing is en evenmin een beslissing gewezen met toepassing van 
artikel 420, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering, is eisers cassatieberoep voorbarig en 
bijgevolg niet ontvankelijk. 

Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig 
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot afwijzing van 
vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond van taalwijziging - Hoger beroep door 
het openbaar ministerie - Arrest dat afstand verleent van het hoger beroep en bij toepassing van 
de artikelen 136 en 235 Wetboek van Strafvordering ontslag van gerechtelijk onderzoek verleent

5 september 2017 P.2017.0458.N AC nr. 4455 september 2017

CASSATIEMIDDELEN
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BURGERLIJKE ZAKEN

Een middel dat de schending aanvoert van een wetsartikel waarvan de tekst werd vervangen door 
een latere bepaling, beoogt dat artikel zoals het werd vervangen (1). (1) Cass. 29 januari 2009, AR 
C.07.0616.F, AC 2009, nr. 74.

Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Wetsbepaling - Wijziging

27 september 2018 C.2016.0346.F AC nr. ...27 september 2018

Een rechtsgrond die vergeefs door een middel wordt bekritiseerd en een onderscheiden en 
voldoende grondslag voor de bestreden beslissing vormt, maakt het middel dat een andere en, 
bijgevolg overtollige, reden van die beslissing betreft, doelloos en niet-ontvankelijk (1). (1) Cass. 23 
april 2018, AR S.16.0044.F, AC 2018, nr. 261, met concl. van advocaat-generaal Genicot in Pas. 2018.

Burgerlijke zaken - Belang - Middelen die kritiek oefenen op meerdere rechtsgronden die volstaan 
als grondslag voor de bestreden beslissing - Verwerping van een middel dat kritiek oefent op een 
rechtsgrond - Ontvankelijkheid van de overige middelen

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

DAGVAARDING

Artikel 182, derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de dagvaarding geldig blijft in geval 
van verdaging van de zaak tot een bepaalde datum of in geval van voortzetting van de zaak op een 
bepaalde datum; de toepassing van deze bepaling vereist niet dat het debat in de zaak is aangevat.

 - Strafzaken - Geldigheid - Verdaging of voortzetting van de zaak - Bepaalde datum

3 oktober 2017 P.2016.1022.N AC nr. 5213 oktober 2017

DERDENVERZET

Eenieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is 
tussengekomen, kan derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten 
benadeelt.

 - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Ontvankelijkheid van het 
derdenverzet - Belang

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 1122, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

De vernietiging van, enerzijds, de beslissing die het derdenverzet van een partij tegen een 
beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat, niet-ontvankelijk verklaart en 
van, anderzijds, de beslissing die de vordering van andere partijen tot nietigverklaring van een op 
grond van dat beslag betekend bevel tot betalen ongegrond verklaart, strekt zich wegens de 
onsplitsbaarheid uit tot de overige beschikkingen van de bestreden beslissing die het derdenverzet 
van die andere partijen als ongegrond verwerpt.

 - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Nietigverklaring van de 
beschikking op het derdenverzet - Uitwerking van die nietigverklaring op de andere partijen - 
Voorwaarde - Onsplitsbaarheid
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27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 1130 Gerechtelijk Wetboek

Wanneer de beslagrechter, die op derdenverzet uitspraak doet, de beschikking intrekt die een 
bewarend beslag op onroerend goed toestaat, is zijn beslissing bij voorraad uitvoerbaar en 
verhindert ze dat een vordering tot vernieuwing van het aldus opgeheven beslag wordt ingesteld.

 - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Intrekking - Bij voorraad 
uitvoerbare beslissing

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

- Artt. 1039, tweede lid, 1395, tweede lid, en 1436 Gerechtelijk Wetboek

Er is enkel sprake van een onrechtmatig belang wanneer de rechtsvordering strekt tot behoud van 
een toestand die in strijd is met de openbare orde of ertoe strekt een onrechtmatig voordeel te 
verkrijgen (1). (1) Zie Cass. 28 november 2013, AR C.13.0166.N, AC 2013, nr. 645.

 - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Ontvankelijkheid van het 
derdenverzet - Belang - Begrip

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)

Wanneer een tegen de schuldenaar ingestelde rechtsvordering, na zijn faillietverklaring, tegen de 
gefailleerde persoonlijk en niet tegen de curator wordt voortgezet, is het cassatieberoep van die 
gefailleerde tegen de beslissing over die rechtsvordering ontvankelijk, aangezien die beslissing niet 
aan de boedel kan worden tegengeworpen (1). (1) Cass. 12 februari 1982, AR 3300, AC 1981-82, nr. 
354; Cass. 2 december 1986, AR 85, AC 1986-87, nr. 200; Cass. 4 september 1987, AR 5383-5399, AC 
1987-88, nr. 3; Cass. 18 februari 2005, AR C.03.0003.N, AC 2005, nr. 103.

Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Personen - Rechtsvordering voortgezet tegen de 
gefailleerde - Beslissing die niet aan de boedel kan worden tegengeworpen - Cassatieberoep van 
de gefailleerde - Ontvankelijk cassatieberoep

11 oktober 2018 F.2015.0055.F AC nr. ...11 oktober 2018

- Art. 24 Wet 8 augustus 1997

- Art. 17 Gerechtelijk Wetboek

GERECHTSDEURWAARDER

Wanneer de betekeningsakte van het verstekvonnis twee met elkaar strijdige authentieke 
vaststellingen bevat, de ene volgens dewelke de betekeningsakte aan de beklaagde in persoon werd 
overhandigd, de andere volgens dewelke de betekening niet aan de beklaagde in persoon, maar aan 
zijn woonst werd gedaan, doen die twee tegenstrijdige vaststellingen elkaar teniet; bijgevolg kan het 
bestreden vonnis niet wettig oordelen dat het verstekvonnis aan de beklaagde in persoon is 
betekend.

 - Exploot - Betekeningsakte van verstekvonnis - Authentieke vaststellingen - Strijdigheid
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31 oktober 2017 P.2017.0026.N AC nr. 60331 oktober 2017

GERECHTSKOSTEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Krachtens het recht op wapengelijkheid, heeft elke partij recht op de bijstand van een technisch 
raadsman gedurende het gerechtelijk deskundigenonderzoek en op rechtsbijstand als ze over 
onvoldoende middelen beschikt; wanneer een partij evenwel door een technisch raadsman werd 
bijgestaan, vereist noch artikel 6, § 1, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden, noch het beginsel van wapengelijkheid, dat, om het billijk karakter van het 
proces te vrijwaren, de kosten en erelonen van die technisch raadsman ten laste worden gelegd van 
een andere procespartij dan de partij die door die raadsman werd bijgestaan (1). (1) Zie concl. OM in 
Pas. 2018, nr. 469. 

Burgerlijke zaken - Algemeen - Technisch raadsman van een partij - Kosten en erelonen - 
Wapengelijkheid - Artikel 6, EVRM - Draagwijdte - Gevolg - Tenlasteneming

17 september 2018 S.2017.0034.F AC nr. ...17 september 2018

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

De arbeidsongevallenverzekeraar is in de regel niet verplicht om de kosten en erelonen te dragen 
van de technisch raadsman die de partij heeft bijgestaan (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2018, nr. 469.

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Technisch raadsman 
van een partij - Kosten en erelonen - Tenlasteneming

17 september 2018 S.2017.0034.F AC nr. ...17 september 2018

- Art. 1018 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 46, § 2, en 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

GRONDWET

GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE)

Ten tijde van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Halle-
Vilvoorde-Asse, van Koningswege ondertekend door staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en 
Huisvesting Mark Eyskens, was het koninklijk besluit van 16 oktober 1976 van kracht waarbij Mark 
Eyskens in zijn hoedanigheid van staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting was 
belast met de bevoegdheden die aan Luc Dhoore bij het koninklijk besluit van 11 december 1975 
waren toevertrouwd; dit impliceert dat gelet op dit koninklijk besluit van 11 december 1975 
staatssecretaris Mark Eyskens bevoegd was om het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende 
vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse alleen mede te ondertekenen (1). (1) Zie RvS 
(VIIe Kamer), 4 juli 2002, nr. 108.832. 

GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 106 (oud) - Akte van de Koning - Medeondertekening 
door minister - Staatssecretaris - Koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het 
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse - Bevoegdheid - Toepassing

3 oktober 2017 P.2016.1058.N AC nr. 5223 oktober 2017

- Artt. 1, 2 en 3 KB 24 maart 1972 betreffende de Staatssecretarissen

- Art. 106 Grondwet 1831
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GRONDWETTELIJK HOF

Wanneer ten tijde van het bestreden vonnis de regel waarover de beklaagde het Grondwettelijk Hof 
vragen wenst te stellen, vernietigd was, verhindert de handhaving van de uitwerking van die regel 
dat de grondwettigheid ervan betwist kan worden door middel van een prejudiciële vraag, aangezien 
het erga omnes karakter van die beslissing elk nuttig gevolg aan een dergelijke vraag ontneemt, 
welke ook de grond is die geleid heeft tot de vernietiging zodat de prejudiciële vraag niet wordt 
gesteld (1). (1) Zie Cass. 25 november 2015, P.14.1704.F, AC 2015, nr. 698; artikel 24, vierde lid, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering werd ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 14 
januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende Justitie. In zijn arrest nr. 83/2015 
van 11 juni 2015 heeft het Grondwettelijk Hof dit artikel gedeeltelijk vernietigd in zoverre het tot 
gevolg heeft dat de verjaring geschorst wordt wanneer het vonnisgerecht de behandeling van de 
zaak uitstelt met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. Het arrest 
handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling tot de inwerkingtreding van een nieuwe 
wetsbepaling en uiterlijk tot 31 december 2016. 

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

5 september 2017 P.2016.1055.N AC nr. 4435 september 2017

HOF VAN ASSISEN

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY

De in artikel 296, eerste lid, Wetboek van Strafvordering opgenomen motiveringsverplichting is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid; wanneer geen van de partijen zich ertegen verzet dat een 
getuige ter rechtszitting van het hof van assisen wordt gehoord zonder vermelding van bepaalde 
identiteitsgegevens, dient de voorzitter van dat hof de beslissing waarbij hij tot die niet-vermelding 
beslist, niet inhoudelijk te motiveren.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Getuigen - Artikel 296, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering - Motiveringsverplichting

31 oktober 2017 P.2017.0619.N AC nr. 60531 oktober 2017

Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging worden niet miskend door het enkele 
feit dat het strafdossier niet op elk moment gedurende de behandeling van de zaak ter rechtszitting 
van het hof van assisen aanwezig is; van een dergelijke miskenning kan enkel sprake zijn wanneer 
het ontbreken van het strafdossier ter rechtszitting een partij concreet hindert in de uitoefening van 
zijn recht van verdediging.

Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Afwezigheid strafdossier ter 
zitting

31 oktober 2017 P.2017.0619.N AC nr. 60531 oktober 2017

HOGER BEROEP

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Opleggen van een 
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Geen enkele bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht de appelrechter te motiveren waarom hij 
een zwaardere straf oplegt dan de door de eerste rechter opgelegde straf; onverminderd de uit 
artikel 149 Grondwet voortvloeiende motiveringsverplichting, dient de appelrechter enkel, in de 
gevallen dat de wet hem daartoe verplicht, de door hem uitgesproken straffen en maatregelen en 
hun duur in het bijzonder te motiveren.

zwaardere straf dan de door de eerste rechter opgelegde straf - Motiveringsverplichting

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

Artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat voor de keuze van het 
rijverbod, de duur ervan en de eraan verbonden maatregelen, voor zover die aan de vrije 
beoordeling van de rechter zijn overgelaten, telkens een afzonderlijke motivering wordt verstrekt 
(1); uit het persoonlijk karakter van de straf kan geen verdergaande motiveringsverplichting worden 
afgeleid. (1) Zie Cass. 30 oktober 2012, AR P.12.0332.N, AC 2012, nr. 573.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Straf - Rijverbod, 
duur en eraan verbonden maatregelen - Motiveringsverplichting

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

Uit Artikel 210, eerste lid, Wetboek van Strafvordering noch uit enig andere bepaling of algemeen 
rechtsbeginsel vloeit voort dat de magistraat die het ambt van openbaar ministerie uitoefent bij het 
hof van beroep bij het opgeven van zijn nauwkeurig bepaalde grieven, is verplicht om per 
telastlegging ook opgave te doen van de stukken van het strafdossier waarop de telastleggingen 
steunen met aanduiding per telastlegging van hun vindplaats in het dossier; de strafrechter kan de 
magistraat die het ambt van het openbaar ministerie uitoefent daartoe weliswaar uitnodigen, maar 
kan hem daartoe geen bevel geven of hem daartoe dwingen want het openbaar ministerie is 
onafhankelijk van de strafrechter, die aan de magistraten van het openbaar ministerie geen 
uitdrukkelijke of impliciete bevelen te geven heeft wat immers een ongeoorloofde inmenging zou 
uitmaken in de opdracht van het openbaar ministerie.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Bevel van de 
strafrechter aan de magistraat die het ambt van het openbaar ministerie uitoefent

5 september 2017 P.2017.0645.N AC nr. 4465 september 2017

Uit Artikel 210, eerste lid, Wetboek van Strafvordering noch uit enig andere bepaling of algemeen 
rechtsbeginsel vloeit voort dat de magistraat die het ambt van openbaar ministerie uitoefent bij het 
hof van beroep bij het opgeven van zijn nauwkeurig bepaalde grieven, is verplicht om per 
telastlegging ook opgave te doen van de stukken van het strafdossier waarop de telastleggingen 
steunen met aanduiding per telastlegging van hun vindplaats in het dossier; de strafrechter kan de 
magistraat die het ambt van het openbaar ministerie uitoefent daartoe weliswaar uitnodigen, maar 
kan hem daartoe geen bevel geven of hem daartoe dwingen want het openbaar ministerie is 
onafhankelijk van de strafrechter, die aan de magistraten van het openbaar ministerie geen 
uitdrukkelijke of impliciete bevelen te geven heeft wat immers een ongeoorloofde inmenging zou 
uitmaken in de opdracht van het openbaar ministerie.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep 
door openbaar ministerie - Opgave van nauwkeurig bepaalde grieven

5 september 2017 P.2017.0645.N AC nr. 4465 september 2017

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger 
beroep door openbaar ministerie tegen alle beschikkingen op strafgebied - Beroepen vonnis 
zonder uitspraak over een van de telastleggingen
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Wanneer het openbaar ministerie, zoals hier, een ontvankelijk hoger beroep instelt tegen alle 
beschikkingen op strafgebied van het beroepen vonnis, heeft de devolutieve werking van dat hoger 
beroep tot gevolg dat de appelrechter, met een beslissing die in de plaats komt van deze van het 
beroepen vonnis, dient te oordelen over alle telastleggingen die ook aan het oordeel van de eerste 
rechter waren onderworpen; het feit dat het beroepen vonnis geen uitspraak heeft gedaan over een 
van de telastleggingen, heeft in dat geval niet tot gevolg dat de appelrechter moet overgaan tot 
evocatie omdat de appelrechter dan immers enkel uitspraak dient te doen over die telastlegging 
wegens de devolutieve werking van het hoger beroep (1). (1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van 
strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 1377-1379; KERKHOFS, J., Evocatie ingevolge artikel 215 
van het Wetboek van Strafvordering: het begrip iets vaster omlijnd? (noot onder Cass. 4 april 2006), 
T. Strafr. 2007/1, 14-21. 

31 oktober 2017 P.2016.1150.N AC nr. 60131 oktober 2017

IMMUNITEIT

De regel van de vrijstelling van rechtsvervolging van de internationale organisaties streeft een 
gewettigd doel na; om te bepalen of de aantasting van de basisrechten kan worden aangenomen in 
het licht van artikel 6.1, moet worden onderzocht of de persoon tegen wie de vrijstelling van 
rechtsvervolging wordt aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij 
het Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren (1). (1) Cass. 21 december 
2009, AR S.04.0129.F, AC 2009, nr. 773, met concl. van advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas. 
2009. 

 - Vrijstelling van rechtsvervolging - Internationale organisaties - Verdrag Rechten van de Mens - 
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Rechtstoegang - Beperkingen

27 september 2018 C.2016.0346.F AC nr. ...27 september 2018

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

INTERNATIONALE VERDRAGEN

De regel van de vrijstelling van rechtsvervolging van de internationale organisaties streeft een 
gewettigd doel na; om te bepalen of de aantasting van de basisrechten kan worden aangenomen in 
het licht van artikel 6.1, moet worden onderzocht of de persoon tegen wie de vrijstelling van 
rechtsvervolging wordt aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij 
het Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren (1). (1) Cass. 21 december 
2009, AR S.04.0129.F, AC 2009, nr. 773, met concl. van advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas. 
2009. 

 - Internationale organisaties - Vrijstelling van rechtsvervolging - Verdrag Rechten van de Mens - 
Artikel 6 - Artikel 6.1 - Rechtstoegang - Beperkingen

27 september 2018 C.2016.0346.F AC nr. ...27 september 2018

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

KORT GEDING

 - Rechtspleging - Eenzijdig verzoekschrift - Voorwaarde - Volstrekte noodzakelijkheid - Vordering 
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De volstrekte noodzakelijkheid, op grond waarvan een vordering mag worden ingesteld bij eenzijdig 
verzoekschrift, waardoor de rechtspleging op tegenspraak wordt uitgesloten, kan niet worden 
afgeleid uit de enige omstandigheid dat de vordering ertoe strekt een einde te maken aan 
onmenselijke of vernederende behandelingen, bestaande in de ontzegging van basisbehoeften 
waarin dagelijks moet worden voorzien (1). (1) Zie Cass. 8 december 2014, AR C.12.0468.N, AC 2014, 
nr. 760.

die ertoe strekt een einde te maken aan onmenselijke of vernederende behandelingen

27 september 2018 C.2017.0378.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 584, vierde lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 3, 6.1 en 13 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden

LASTER EN EERROOF

Lasterlijke aangifte vereist een spontane daad door de dader die op eigen initiatief vrijwillig en 
ongedwongen aangifte doet; uit het loutere feit dat een aangifte een reactie is op een verklaring van 
een derde of dat de aangifte verband houdt met feiten waarvoor de aangever wordt vervolgd, volgt 
niet noodzakelijk dat die aangifte niet het voor het misdrijf van artikel 445, eerste en tweede lid, 
Strafwetboek vereiste spontaan karakter heeft (1). (1) Zie Cass. 24 november 2009, AR P.09.1060.N, 
AC 2009, nr. 693.

 - Lasterlijke aangifte - Vereiste

3 oktober 2017 P.2017.0477.N AC nr. 5233 oktober 2017

LEVENSONDERHOUD

Wanneer de rechter, die een dergelijke maatregel tot ontvangstmachtiging beveelt, die maatregel 
beperkt in de tijd, is de onderhoudsgerechtigde na het verstrijken van die termijn in de regel niet 
meer gemachtigd de aan de onderhoudsplichtige verschuldigde inkomsten en geldsommen te 
ontvangen.

 - Ontvangstmachtiging - Beperking

27 september 2018 C.2018.0023.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 203ter Burgerlijk Wetboek

MISDRIJF

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

Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Algemeen - 
Kwalificatie - Feit dat niet beantwoordt aan de in de akte van aanhangigmaking gegeven 
kwalificatie - Vrijspraak
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Indien de rechter oordeelt dat een bij hem aanhangig gemaakt feit niet beantwoordt aan de in de 
akte van aanhangigmaking gegeven kwalificatie, kan hij de beklaagde voor dat feit slechts 
vrijspreken indien hij ook heeft onderzocht of dit feit niet onder andere kwalificaties valt en daaraan 
beantwoordt; bij afwezigheid van een conclusie tot heromschrijving van het aanhangig gemaakte feit 
dient de rechter niet uitdrukkelijk aan te geven dat hij dit onderzoek heeft verricht want uit de 
vrijspraak van het onder een bepaalde kwalificatie aanhangig gemaakte feit volgt immers dat de 
rechter alle mogelijke heromschrijvingen in overweging heeft genomen en van oordeel is dat het feit 
niet aan een andere kwalificatie beantwoordt (1). (1) Zie Cass. 20 mei 1997, AR P.96.0141.N, AC 
1997, nr. 235, met concl. van advocaat-generaal Bresseleers.

3 oktober 2017 P.2016.0997.N AC nr. 5203 oktober 2017

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

OPENBAAR MINISTERIE

De strafrechter kan het openbaar ministerie niet verplichten stukken waaruit instructies aan 
politieambtenaren zouden moeten blijken bij het strafdossier te voegen wat een ontoelaatbare 
inmenging in de opdrachten van het openbaar ministerie zou impliceren maar de strafrechter kan 
het openbaar ministerie wel verzoeken bepaalde stukken te voegen die hij nuttig acht voor de 
waarheidsvinding of voor het recht op een eerlijk proces van een partij; indien het openbaar 
ministerie weigert op dit verzoek in te gaan, staat het aan de rechter te oordelen wat daarvan de 
impact is op de bewijsvoering en het recht op een eerlijk proces van die partij waardoor het recht op 
een eerlijk proces afdoende gewaarborgd is (1). (1) Zie Cass. 5 september 2017, AR P.17.0645.N, AC 
2017, nr. 517.

 - Strafzaken - Voeging van stukken aan het strafdossier - Verzoek aan openbaar ministerie door 
strafrechter - Weigering door openbaar ministerie

3 oktober 2017 P.2015.1398.N AC nr. 5173 oktober 2017

De strafrechter kan het openbaar ministerie niet verplichten stukken waaruit instructies aan 
politieambtenaren zouden moeten blijken bij het strafdossier te voegen wat een ontoelaatbare 
inmenging in de opdrachten van het openbaar ministerie zou impliceren maar de strafrechter kan 
het openbaar ministerie wel verzoeken bepaalde stukken te voegen die hij nuttig acht voor de 
waarheidsvinding of voor het recht op een eerlijk proces van een partij; indien het openbaar 
ministerie weigert op dit verzoek in te gaan, staat het aan de rechter te oordelen wat daarvan de 
impact is op de bewijsvoering en het recht op een eerlijk proces van die partij waardoor het recht op 
een eerlijk proces afdoende gewaarborgd is (1). (1) Zie Cass. 5 september 2017, AR P.17.0645.N, AC 
2017, nr. 517.

 - Strafzaken - Voeging van stukken aan het strafdossier - Verplichting van openbaar ministerie 
door strafrechter - Mogelijkheid

3 oktober 2017 P.2015.1398.N AC nr. 5173 oktober 2017

 - Onafhankelijkheid ten aanzien van de strafrechter - Toepassing
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De strafrechter kan het openbaar ministerie niet verplichten stukken waaruit instructies aan 
politieambtenaren zouden moeten blijken bij het strafdossier te voegen wat een ontoelaatbare 
inmenging in de opdrachten van het openbaar ministerie zou impliceren maar de strafrechter kan 
het openbaar ministerie wel verzoeken bepaalde stukken te voegen die hij nuttig acht voor de 
waarheidsvinding of voor het recht op een eerlijk proces van een partij; indien het openbaar 
ministerie weigert op dit verzoek in te gaan, staat het aan de rechter te oordelen wat daarvan de 
impact is op de bewijsvoering en het recht op een eerlijk proces van die partij waardoor het recht op 
een eerlijk proces afdoende gewaarborgd is (1). (1) Zie Cass. 5 september 2017, AR P.17.0645.N, AC 
2017, nr. 517.

3 oktober 2017 P.2015.1398.N AC nr. 5173 oktober 2017

Uit Artikel 210, eerste lid, Wetboek van Strafvordering noch uit enig andere bepaling of algemeen 
rechtsbeginsel vloeit voort dat de magistraat die het ambt van openbaar ministerie uitoefent bij het 
hof van beroep bij het opgeven van zijn nauwkeurig bepaalde grieven, is verplicht om per 
telastlegging ook opgave te doen van de stukken van het strafdossier waarop de telastleggingen 
steunen met aanduiding per telastlegging van hun vindplaats in het dossier; de strafrechter kan de 
magistraat die het ambt van het openbaar ministerie uitoefent daartoe weliswaar uitnodigen, maar 
kan hem daartoe geen bevel geven of hem daartoe dwingen want het openbaar ministerie is 
onafhankelijk van de strafrechter, die aan de magistraten van het openbaar ministerie geen 
uitdrukkelijke of impliciete bevelen te geven heeft wat immers een ongeoorloofde inmenging zou 
uitmaken in de opdracht van het openbaar ministerie.

 - Strafzaken - Bevel van de strafrechter aan de magistraat die het ambt van het openbaar 
ministerie uitoefent

5 september 2017 P.2017.0645.N AC nr. 4465 september 2017

Uit Artikel 210, eerste lid, Wetboek van Strafvordering noch uit enig andere bepaling of algemeen 
rechtsbeginsel vloeit voort dat de magistraat die het ambt van openbaar ministerie uitoefent bij het 
hof van beroep bij het opgeven van zijn nauwkeurig bepaalde grieven, is verplicht om per 
telastlegging ook opgave te doen van de stukken van het strafdossier waarop de telastleggingen 
steunen met aanduiding per telastlegging van hun vindplaats in het dossier; de strafrechter kan de 
magistraat die het ambt van het openbaar ministerie uitoefent daartoe weliswaar uitnodigen, maar 
kan hem daartoe geen bevel geven of hem daartoe dwingen want het openbaar ministerie is 
onafhankelijk van de strafrechter, die aan de magistraten van het openbaar ministerie geen 
uitdrukkelijke of impliciete bevelen te geven heeft wat immers een ongeoorloofde inmenging zou 
uitmaken in de opdracht van het openbaar ministerie.

 - Onafhankelijkheid ten aanzien van de strafrechter

5 september 2017 P.2017.0645.N AC nr. 4465 september 2017

Uit Artikel 210, eerste lid, Wetboek van Strafvordering noch uit enig andere bepaling of algemeen 
rechtsbeginsel vloeit voort dat de magistraat die het ambt van openbaar ministerie uitoefent bij het 
hof van beroep bij het opgeven van zijn nauwkeurig bepaalde grieven, is verplicht om per 
telastlegging ook opgave te doen van de stukken van het strafdossier waarop de telastleggingen 
steunen met aanduiding per telastlegging van hun vindplaats in het dossier; de strafrechter kan de 
magistraat die het ambt van het openbaar ministerie uitoefent daartoe weliswaar uitnodigen, maar 
kan hem daartoe geen bevel geven of hem daartoe dwingen want het openbaar ministerie is 
onafhankelijk van de strafrechter, die aan de magistraten van het openbaar ministerie geen 
uitdrukkelijke of impliciete bevelen te geven heeft wat immers een ongeoorloofde inmenging zou 
uitmaken in de opdracht van het openbaar ministerie.

 - Strafzaken - Hoger beroep door openbaar ministerie - Opgave van nauwkeurig bepaalde grieven
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5 september 2017 P.2017.0645.N AC nr. 4465 september 2017

OPENBARE ORDE

De overeenkomst is nietig wanneer ze betrekking heeft op de uitvoering van werken die onder de 
beroepsactiviteiten vallen die bedoeld worden in het koninklijk besluit van 29 januari 2007 en 
gesloten wordt door een aannemer die niet aantoont dat hij, op de datum waarop de overeenkomst 
werd gesloten, over de voor de uitoefening van die activiteiten vereiste beroepsbekwaamheden 
beschikte.

 - Uitoefening van zelfstandige activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de 
elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming - Sluiten van de overeenkomst - Geen bewijs 
dat de aannemer over de beroepsbekwaamheden beschikte

27 september 2018 C.2017.0669.F AC nr. ...27 september 2018

- Artt. 1, 3, 31 en 32 KB 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming

- Art. 5, § 1 Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

De normatieve bepalingen die beroepsbekwaamheden vereisen voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene 
aanneming, zijn van openbare orde (Impliciete oplossing).

 - Uitoefening van zelfstandige activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de 
elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming - Normatieve bepalingen die 
beroepsbekwaamheden vereisen

27 september 2018 C.2017.0669.F AC nr. ...27 september 2018

- Artt. 1, 3, 31 en 32 KB 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming

- Art. 5, § 1 Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

- Art. 6 Burgerlijk Wetboek

De bepalingen van het nieuwe artikel 1685, §§1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek, die zijn 
ingevoegd door de wet van 24 juni 2013, zijn noch van openbare orde noch van dwingend recht. 

 - Nieuw artikel 1685, § 1 en 2, Gerechtelijk Wetboek - Aard

27 september 2018 C.2016.0346.F AC nr. ...27 september 2018

OVEREENKOMST

ALGEMENE BEGRIPPEN

Het geoorloofd karakter van een overeenkomst moet worden beoordeeld op het ogenblik waarop ze 
wordt gesloten (1). (1) Zie Cass. 28 november 2013, AR C.13.0233.N, AC 2013, nr. 646.

Algemeen - Geoorloofd karakter - Beoordeling - Ogenblik

27 september 2018 C.2017.0669.F AC nr. ...27 september 2018

- Artt. 6 en 1131 Gerechtelijk Wetboek

Algemeen - Openbare orde - Uitoefening van zelfstandige activiteiten in de beroepen van het 
bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming - Normatieve bepalingen 
die beroepsbekwaamheden vereisen
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De normatieve bepalingen die beroepsbekwaamheden vereisen voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene 
aanneming, zijn van openbare orde (Impliciete oplossing).

27 september 2018 C.2017.0669.F AC nr. ...27 september 2018

- Artt. 1, 3, 31 en 32 KB 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming

- Art. 5, § 1 Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

- Art. 6 Burgerlijk Wetboek

De overeenkomst is nietig wanneer ze betrekking heeft op de uitvoering van werken die onder de 
beroepsactiviteiten vallen die bedoeld worden in het koninklijk besluit van 29 januari 2007 en 
gesloten wordt door een aannemer die niet aantoont dat hij, op de datum waarop de overeenkomst 
werd gesloten, over de voor de uitoefening van die activiteiten vereiste beroepsbekwaamheden 
beschikte.

Algemeen - Uitoefening van zelfstandige activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de 
elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming - Sluiten van de overeenkomst - Geen bewijs 
dat de aannemer over de beroepsbekwaamheden beschikte

27 september 2018 C.2017.0669.F AC nr. ...27 september 2018

- Artt. 1, 3, 31 en 32 KB 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming

- Art. 5, § 1 Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

BESTANDDELEN

Uit de artikelen 6, 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek volgt dat een overeenkomst die een 
ongeoorloofde oorzaak heeft omdat zij door de wet is verboden of strijdig is met de goede zeden of 
met de openbare orde, geen gevolg kan hebben; een rechtsvordering die strekt tot de uitvoering van 
een dergelijke overeenkomst kan niet worden toegelaten; hieruit volgt dat een rechtsvordering die 
betrekking heeft op een weddenschap die gesloten werd in strijd met de artikelen 4, §1, 
Kansspelwet en 1 van koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden 
tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV, en derhalve in strijd met 
bepalingen van openbare orde, niet kan worden toegelaten.  

Bestanddelen - Oorzaak - Spelovereenkomst - Ongeoorloofd karakter - Vordering

10 september 2018 C.2017.0113.N AC nr. ...10 september 2018

PREJUDICIEEL GESCHIL

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Vraag over een ondertussen vernietigde norm - 
Handhaving van de gevolgen van de vernietigde norm tot een bepaalde datum
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Wanneer ten tijde van het bestreden vonnis de regel waarover de beklaagde het Grondwettelijk Hof 
vragen wenst te stellen, vernietigd was, verhindert de handhaving van de uitwerking van die regel 
dat de grondwettigheid ervan betwist kan worden door middel van een prejudiciële vraag, aangezien 
het erga omnes karakter van die beslissing elk nuttig gevolg aan een dergelijke vraag ontneemt, 
welke ook de grond is die geleid heeft tot de vernietiging zodat de prejudiciële vraag niet wordt 
gesteld (1). (1) Zie Cass. 25 november 2015, P.14.1704.F, AC 2015, nr. 698; artikel 24, vierde lid, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering werd ingevoegd bij artikel 7 van de wet van 14 
januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende Justitie. In zijn arrest nr. 83/2015 
van 11 juni 2015 heeft het Grondwettelijk Hof dit artikel gedeeltelijk vernietigd in zoverre het tot 
gevolg heeft dat de verjaring geschorst wordt wanneer het vonnisgerecht de behandeling van de 
zaak uitstelt met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen. Het arrest 
handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling tot de inwerkingtreding van een nieuwe 
wetsbepaling en uiterlijk tot 31 december 2016. 

5 september 2017 P.2016.1055.N AC nr. 4435 september 2017

RECHT VAN VERDEDIGING

BURGERLIJKE ZAKEN

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer de rechter zijn 
beslissing grondt op elementen waarvan de partijen, gelet op het verloop van het debat, mochten 
verwachten dat de rechter ze in zijn oordeel zou betrekken en waarover ze tegenspraak hebben 
kunnen voeren (1). (1) Cass. 23 maart 2017, AR C.15.0232.F, AC 2017, nr. 205.

Burgerlijke zaken - Ambt van de rechter - Verplichting van de rechter

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

STRAFZAKEN

De rechter moet de inhoud, de zin en de draagwijdte opsporen van het buitenlands recht dat hij 
dient toe te passen, na eventueel de nodige informatie te hebben ingewonnen, waarbij hij het recht 
van verdediging moet eerbiedigen; wanneer het buitenlands recht niet in het debat is gebracht door 
een partij of door de rechter en uit het debat evenmin voortvloeit dat het onderzoek van dat recht 
vereist is, zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren, verplicht het recht 
van verdediging de rechter die het buitenlands recht ambtshalve onderzoekt, de partijen in te lichten 
over het resultaat van zijn opzoekingen om hun opmerkingen daarover te horen (1). (1) Zie Cass. 15 
september 1982, AR 2323, AC 1982-83, nr. 40; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
Mechelen, Kluwer, 2014, nr. 1648; J. DE CODT, PrÃ©sentation des moyens de cassation in B. MAES 
en P. WOUTERS (ed.), ProcÃ©der devant la Cour de Cassation  Procederen voor het Hof van 
Cassatie, Antwerpen, Knops, 2016, (126) 167; D. LEONARD, La distinction entre le motif et le moyen 
in MÃ©langes John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, (495) 513; J. VERBIST en P. TRAEST, 
Cassatiemiddelen in strafzaken in W. VAN EECKHOUTTE en J. GHYSELS (ed.), Cassatie in strafzaken, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, (69) 91. 

Strafzaken - Toepassing buitenlands recht - Ambtshalve onderzoek - Resultaat opzoekingen - Taak 
rechter

31 oktober 2017 P.2016.1089.N AC nr. 60031 oktober 2017

RECHTBANKEN
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ALGEMEEN

De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en 
mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de voor hem 
aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen, op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt 
waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op feiten die hem 
regelmatig ter beoordeling zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en 
daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent (1). (1) Cass. 6 mei 2016, AR 
C.15.0365.F, AC 2016, nr. 305.

Algemeen - Ambt van de rechter - Omvang

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

STRAFZAKEN

Het vonnisgerecht bepaalt aan de hand van de bewoordingen van de akte van aanhangigmaking 
welke feiten het voorwerp uitmaken van die akte, waarbij de gegevens van het onderzoek enkel 
kunnen dienen om de bewoordingen van de akte van aanhangigmaking zo nodig uit te leggen; indien 
in de in de akte van aanhangigmaking vermelde telastlegging of telastleggingen evenwel 
uitdrukkelijk wordt verwezen naar één of meer stukken van het strafdossier kan de vonnisrechter 
niet weigeren deze stukken bij zijn beoordeling over de draagwijdte van de akte van 
aanhangigmaking te betrekken (1). (1) Zie: Cass. 21 oktober 2003, AR P.03.0757.N, AC 2003, nr. 515. 

Strafzaken - Strafvordering - Akte van aanhangigmaking - Draagwijdte - Bepaling door de rechter - 
Criteria

21 november 2017 P.2017.0180.N AC nr. 66621 november 2017

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

In correctionele en politiezaken maakt de verwijzingsbeslissing van het onderzoeksgerecht of de 
dagvaarding om te verschijnen voor het vonnisgerecht niet de daarin vervatte kwalificatie bij het 
vonnisgerecht aanhangig, maar wel de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het onderzoek en die 
aan de akte van aanhangigmaking ten grondslag liggen; die kwalificatie is voorlopig en het 
vonnisgerecht heeft de plicht om aan de feiten hun juiste omschrijving te geven (1). (1) Cass. 13 
september 2005, AR P.05.0657.N, AC 2005, nr. 430; Cass. 5 september 2006, AR P.06.0649.N, AC 
2006, nr. 389; Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014, nr. 379.

Strafzaken - Strafvordering - Correctionele- of politierechtbank - Kwalificatie van de feiten - 
Verplichting van de rechter

21 november 2017 P.2017.0180.N AC nr. 66621 november 2017

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

RECHTEN VAN DE MENS

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, § 3, g - Recht om te zwijgen - 
Draagwijdte - Recht om niet aan de eigen beschuldiging mee te werken
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Het recht om te zwijgen, dat vervat is in het recht op een eerlijk proces, impliceert het recht om niet 
aan de eigen beschuldiging mee te werken (1). (1) Zie Cass. 25 november 2011, AR D.11.0016.F, AC 
2011, nr. 647, met concl. van advocaat-generaal Genicot in Pas. 2011; Cass. 19 juni 2013, AR 
P.12.1150.F, AC 2013, nr. 380, met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch in Pas. 2013.

27 september 2018 D.2017.0015.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 14.3, g) 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

Het recht om te zwijgen, dat vervat is in het recht op een eerlijk proces, impliceert het recht om niet 
aan de eigen beschuldiging mee te werken (1). (1) Zie Cass. 25 november 2011, AR D.11.0016.F, AC 
2011, nr. 647, met concl. van advocaat-generaal Genicot in Pas. 2011; Cass. 19 juni 2013, AR 
P.12.1150.F, AC 2013, nr. 380, met concl. van advocaat-generaal Vandermeersch in Pas. 2013.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht om te zwijgen - Draagwijdte - Recht om niet 
aan de eigen beschuldiging mee te werken

27 september 2018 D.2017.0015.F AC nr. ...27 september 2018

- Art. 14.3, g) 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

De regel van de vrijstelling van rechtsvervolging van de internationale organisaties streeft een 
gewettigd doel na; om te bepalen of de aantasting van de basisrechten kan worden aangenomen in 
het licht van artikel 6.1, moet worden onderzocht of de persoon tegen wie de vrijstelling van 
rechtsvervolging wordt aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij 
het Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren (1). (1) Cass. 21 december 
2009, AR S.04.0129.F, AC 2009, nr. 773, met concl. van advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas. 
2009. 

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Rechtstoegang - Internationale organisaties - 
Vrijstelling van rechtsvervolging - Beperkingen

27 september 2018 C.2016.0346.F AC nr. ...27 september 2018

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

De strafrechter kan het openbaar ministerie niet verplichten stukken waaruit instructies aan 
politieambtenaren zouden moeten blijken bij het strafdossier te voegen wat een ontoelaatbare 
inmenging in de opdrachten van het openbaar ministerie zou impliceren maar de strafrechter kan 
het openbaar ministerie wel verzoeken bepaalde stukken te voegen die hij nuttig acht voor de 
waarheidsvinding of voor het recht op een eerlijk proces van een partij; indien het openbaar 
ministerie weigert op dit verzoek in te gaan, staat het aan de rechter te oordelen wat daarvan de 
impact is op de bewijsvoering en het recht op een eerlijk proces van die partij waardoor het recht op 
een eerlijk proces afdoende gewaarborgd is (1). (1) Zie Cass. 5 september 2017, AR P.17.0645.N, AC 
2017, nr. 517.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voeging van stukken aan het strafdossier - 
Verzoek aan openbaar ministerie door strafrechter - Weigering door openbaar ministerie

3 oktober 2017 P.2015.1398.N AC nr. 5173 oktober 2017
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Rechtstoegang is geen absoluut recht: het is onderworpen aan beperkingen die impliciet worden 
aanvaard, aangezien dat recht, door de aard zelf ervan, door de Staat gereglementeerd kan worden; 
de Staat beschikt dienaangaande over een zekere beoordelingsmarge; de aldus opgelegde 
beperkingen kunnen de aan een persoon toegekende rechtstoegang echter niet op een dergelijke 
wijze of in een dergelijke mate inperken dat het recht zelf erdoor wordt aangetast; dergelijke 
beperkingen zijn daarenboven enkel verenigbaar met artikel 6.1 voor zover ze een gewettigd doel 
nastreven en er een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende 
middelen en het nagestreefde doel (1). (1) Cass. 21 december 2009, AR S.04.0129.F, AC 2009, nr. 
773, met concl. van advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas. 2009.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Rechtstoegang - Internationale organisaties - 
Vrijstelling van rechtsvervolging

27 september 2018 C.2016.0346.F AC nr. ...27 september 2018

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

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

Het algemeen beginsel van het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer de rechter zijn 
beslissing grondt op elementen waarvan de partijen, gelet op het verloop van het debat, mochten 
verwachten dat de rechter ze in zijn oordeel zou betrekken en waarover ze tegenspraak hebben 
kunnen voeren (1). (1) Cass. 23 maart 2017, AR C.15.0232.F, AC 2017, nr. 205.

 - Recht van verdediging - Burgerlijke zaken - Ambt van de rechter - Verplichting van de rechter

27 september 2018 C.2016.0138.F AC nr. ...27 september 2018

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

ALLERLEI

Uit artikel 37ter, §3, tweede lid, thans artikel 37quinquies, §3, tweede lid, Strafwetboek (1) en artikel 
195, tweede lid, eerste en tweede zin, Wetboek van Strafvordering volgt niet dat de strafrechter de 
weigering om een werkstraf uit te spreken met afzonderlijke redenen moet motiveren; die weigering 
kan in overeenstemming met artikel 37ter, §3, tweede lid, thans artikel 37quinquies, §3, tweede lid, 
Strafwetboek regelmatig met redenen worden omkleed door opgave van de redenen om een andere 
straf of straffen op te leggen overeenkomstig artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
(2). (1) Oorspronkelijk art. 37ter vernummerd tot art. 37quinquies bij art. 9 Wet 7 februari 2014 (BS 
28 februari 2014), met ingang van 1 mei 2016 (art. 16, zelf gewijzigd bij art. 47 Wet 5 februari 2016 
(BS 19 februari 2016 (ed. 4)), §3 gewijzigd bij art. 4 Wet 10 april 2014 (BS 19 juni 2014), met ingang 
van 1 mei 2016 (art. 6 Wet 8 mei 2014 (BS 19 juni 2014)), zelf gewijzigd bij art. 2 Wet 26 november 
2014 (BS 28 november 2014 (ed. 2)) en bij art. 13 Wet 23 november 2015 (BS 30 november 2015 
(ed. 1)). (2) Zie Cass. 23 juni 2015, AR P.14.0545, AC 2015, nr.427; Cass. 14 maart 2017, AR 
P.15.1380.N, AC 2017, nr. 178. 

Allerlei - Strafzaken - Weigering een werkstraf uit te spreken - Motivering

3 oktober 2017 P.2016.0988.N AC nr. 5193 oktober 2017

GEEN CONCLUSIE

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Feit dat niet 
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Indien de rechter oordeelt dat een bij hem aanhangig gemaakt feit niet beantwoordt aan de in de 
akte van aanhangigmaking gegeven kwalificatie, kan hij de beklaagde voor dat feit slechts 
vrijspreken indien hij ook heeft onderzocht of dit feit niet onder andere kwalificaties valt en daaraan 
beantwoordt; bij afwezigheid van een conclusie tot heromschrijving van het aanhangig gemaakte feit 
dient de rechter niet uitdrukkelijk aan te geven dat hij dit onderzoek heeft verricht want uit de 
vrijspraak van het onder een bepaalde kwalificatie aanhangig gemaakte feit volgt immers dat de 
rechter alle mogelijke heromschrijvingen in overweging heeft genomen en van oordeel is dat het feit 
niet aan een andere kwalificatie beantwoordt (1). (1) Zie Cass. 20 mei 1997, AR P.96.0141.N, AC 
1997, nr. 235, met concl. van advocaat-generaal Bresseleers.

beantwoordt aan de in de akte van aanhangigmaking gegeven kwalificatie - Vrijspraak

3 oktober 2017 P.2016.0997.N AC nr. 5203 oktober 2017

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

OP CONCLUSIE

Geen enkele bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht de appelrechter te motiveren waarom hij 
een zwaardere straf oplegt dan de door de eerste rechter opgelegde straf; onverminderd de uit 
artikel 149 Grondwet voortvloeiende motiveringsverplichting, dient de appelrechter enkel, in de 
gevallen dat de wet hem daartoe verplicht, de door hem uitgesproken straffen en maatregelen en 
hun duur in het bijzonder te motiveren.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hoger beroep - 
Opleggen van een zwaardere straf dan de door de eerste rechter opgelegde straf - 
Motiveringsverplichting

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

Artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat voor de keuze van het 
rijverbod, de duur ervan en de eraan verbonden maatregelen, voor zover die aan de vrije 
beoordeling van de rechter zijn overgelaten, telkens een afzonderlijke motivering wordt verstrekt 
(1); uit het persoonlijk karakter van de straf kan geen verdergaande motiveringsverplichting worden 
afgeleid. (1) Zie Cass. 30 oktober 2012, AR P.12.0332.N, AC 2012, nr. 573.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hoger beroep - 
Opleggen van een straf - Persoonlijk karakter van de straf - Motiveringsverplichting

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

Artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat voor de keuze van het 
rijverbod, de duur ervan en de eraan verbonden maatregelen, voor zover die aan de vrije 
beoordeling van de rechter zijn overgelaten, telkens een afzonderlijke motivering wordt verstrekt 
(1); uit het persoonlijk karakter van de straf kan geen verdergaande motiveringsverplichting worden 
afgeleid. (1) Zie Cass. 30 oktober 2012, AR P.12.0332.N, AC 2012, nr. 573.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hoger beroep - 
Straf - Rijverbod, duur en eraan verbonden maatregelen - Motiveringsverplichting

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

REGELING VAN RECHTSGEBIED

STRAFZAKEN
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Het bestaan van, eensdeels, de beschikking van de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel waarbij de vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond 
van taalwijziging wegens niet-naleving van artikel 16, §2, Taalwet Gerechtszaken werd afgewezen, 
en, anderdeels, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat afstand verleent van het 
hoger beroep van het openbaar ministerie tegen deze beschikking en bovendien bij toepassing van 
de artikelen 136 en 235 Wetboek van Strafvordering ontslag van gerechtelijk onderzoek verleent aan 
de onderzoeksrechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, doet geen 
conflict van rechtsmacht ontstaan waaraan alleen door een regeling van rechtsgebied een einde kan 
worden gesteld want ingevolge het arrest heeft de beschikking immers geen uitwerking meer; 
aangezien het arrest geen eindbeslissing is en evenmin een beslissing gewezen met toepassing van 
artikel 420, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering, is eisers cassatieberoep voorbarig en 
bijgevolg niet ontvankelijk. 

Strafzaken - Tussen onderzoeksrechters of onderzoeksgerechten - Onderzoeksgerechten - 
Beschikking tot afwijzing van vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond van 
taalwijziging - Hoger beroep door het openbaar ministerie - Arrest dat afstand verleent van het 
hoger beroep en bij toepassing van de artikelen 136 en 235 Wetboek van Strafvordering ontslag 
van gerechtelijk onderzoek verleent

5 september 2017 P.2017.0458.N AC nr. 4455 september 2017

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN

Uit de artikelen 6, 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek volgt dat een overeenkomst die een 
ongeoorloofde oorzaak heeft omdat zij door de wet is verboden of strijdig is met de goede zeden of 
met de openbare orde, geen gevolg kan hebben; een rechtsvordering die strekt tot de uitvoering van 
een dergelijke overeenkomst kan niet worden toegelaten; hieruit volgt dat een rechtsvordering die 
betrekking heeft op een weddenschap die gesloten werd in strijd met de artikelen 4, §1, 
Kansspelwet en 1 van koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden 
tot aanneming van weddenschappen buiten kansspelinrichtingen klasse IV, en derhalve in strijd met 
bepalingen van openbare orde, niet kan worden toegelaten.  

 - Spelovereenkomst - Ongeoorloofd karakter - Vordering

10 september 2018 C.2017.0113.N AC nr. ...10 september 2018

STRAF

ABDERE STRAFFEN

Andere straffen - Werkstraf - Weigering door strafrechter om werkstraf uit te spreken - Motivering
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Uit artikel 37ter, §3, tweede lid, thans artikel 37quinquies, §3, tweede lid, Strafwetboek (1) en artikel 
195, tweede lid, eerste en tweede zin, Wetboek van Strafvordering volgt niet dat de strafrechter de 
weigering om een werkstraf uit te spreken met afzonderlijke redenen moet motiveren; die weigering 
kan in overeenstemming met artikel 37ter, §3, tweede lid, thans artikel 37quinquies, §3, tweede lid, 
Strafwetboek regelmatig met redenen worden omkleed door opgave van de redenen om een andere 
straf of straffen op te leggen overeenkomstig artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 
(2). (1) Oorspronkelijk art. 37ter vernummerd tot art. 37quinquies bij art. 9 Wet 7 februari 2014 (BS 
28 februari 2014), met ingang van 1 mei 2016 (art. 16, zelf gewijzigd bij art. 47 Wet 5 februari 2016 
(BS 19 februari 2016 (ed. 4)), §3 gewijzigd bij art. 4 Wet 10 april 2014 (BS 19 juni 2014), met ingang 
van 1 mei 2016 (art. 6 Wet 8 mei 2014 (BS 19 juni 2014)), zelf gewijzigd bij art. 2 Wet 26 november 
2014 (BS 28 november 2014 (ed. 2)) en bij art. 13 Wet 23 november 2015 (BS 30 november 2015 
(ed. 1)). (2) Zie Cass. 23 juni 2015, AR P.14.0545, AC 2015, nr.427; Cass. 14 maart 2017, AR 
P.15.1380.N, AC 2017, nr. 178. 

3 oktober 2017 P.2016.0988.N AC nr. 5193 oktober 2017

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID

Artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat voor de keuze van het 
rijverbod, de duur ervan en de eraan verbonden maatregelen, voor zover die aan de vrije 
beoordeling van de rechter zijn overgelaten, telkens een afzonderlijke motivering wordt verstrekt 
(1); uit het persoonlijk karakter van de straf kan geen verdergaande motiveringsverplichting worden 
afgeleid. (1) Zie Cass. 30 oktober 2012, AR P.12.0332.N, AC 2012, nr. 573.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Hoger beroep - Opleggen van een straf - Persoonlijk 
karakter van de straf - Motiveringsverplichting

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

Geen enkele bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht de appelrechter te motiveren waarom hij 
een zwaardere straf oplegt dan de door de eerste rechter opgelegde straf; onverminderd de uit 
artikel 149 Grondwet voortvloeiende motiveringsverplichting, dient de appelrechter enkel, in de 
gevallen dat de wet hem daartoe verplicht, de door hem uitgesproken straffen en maatregelen en 
hun duur in het bijzonder te motiveren.

Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Hoger beroep - Opleggen van een zwaardere straf 
dan de door de eerste rechter opgelegde straf - Motiveringsverplichting

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

ANDERE STRAFFEN

Artikel 195, tweede en vierde lid, Wetboek van Strafvordering vereist niet dat voor de keuze van het 
rijverbod, de duur ervan en de eraan verbonden maatregelen, voor zover die aan de vrije 
beoordeling van de rechter zijn overgelaten, telkens een afzonderlijke motivering wordt verstrekt 
(1); uit het persoonlijk karakter van de straf kan geen verdergaande motiveringsverplichting worden 
afgeleid. (1) Zie Cass. 30 oktober 2012, AR P.12.0332.N, AC 2012, nr. 573.

Andere Straffen - Allerlei - Rijverbod, duur en eraan verbonden maatregelen - Hoger beroep - 
Motiveringsverplichting

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

STRAFVORDERING
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In correctionele en politiezaken maakt de verwijzingsbeslissing van het onderzoeksgerecht of de 
dagvaarding om te verschijnen voor het vonnisgerecht niet de daarin vervatte kwalificatie bij het 
vonnisgerecht aanhangig, maar wel de feiten zoals ze blijken uit de stukken van het onderzoek en die 
aan de akte van aanhangigmaking ten grondslag liggen; die kwalificatie is voorlopig en het 
vonnisgerecht heeft de plicht om aan de feiten hun juiste omschrijving te geven (1). (1) Cass. 13 
september 2005, AR P.05.0657.N, AC 2005, nr. 430; Cass. 5 september 2006, AR P.06.0649.N, AC 
2006, nr. 389; Cass. 27 mei 2014, AR P.12.1265.N, AC 2014, nr. 379.

 - Adiëren van de strafrechter - Akte van aanhangigmaking - Voorwerp

21 november 2017 P.2017.0180.N AC nr. 66621 november 2017

- Art. 182 Wetboek van Strafvordering

VERJARING

BURGERLIJKE ZAKEN

In geval van een onrechtmatige daad van de overheden ontstaat de schuldvordering, in beginsel, op 
het ogenblik waarop de schade tot stand komt of waarop haar toekomstige verwezenlijking naar 
redelijke verwachting vaststaat (1). (1) Cass. 16 februari 2006, AR C.05.0022.N, AC 2006, nr. 98, Cass. 
2 februari 2017, AR C.15.0298.F, AC 2017, nr. 80.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Schuldvordering - 
Ontstaan - Tijdstip

11 oktober 2018 F.2018.0007.F AC nr. ...11 oktober 2018

- Art. 100, eerste lid, 1° Gecoördineerde wetten 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, geldt de vijfjarige verjaringstermijn in de regel 
voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat (1). (1) Cass. 14 april 2003, AR C.00.0167.N, AC 
2003, nr. 250, Cass. 16 februari 2006, AR C.05.0022.N, AC 2006, nr. 98.

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Staat - Wet op de 
rijkscomptabiliteit - Schuldvordering - Vijfjarige termijn - Toepassing

11 oktober 2018 F.2018.0007.F AC nr. ...11 oktober 2018

- Art. 100, eerste lid Gecoördineerde wetten 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit

De wettelijke verplichting van de rechter bij wie de burgerlijke rechtsvordering aanhangig is 
gemaakt, om zijn uitspraak aan te houden, verhindert het instellen van die rechtsvordering niet en 
heeft niet tot gevolg dat de verjaring van die rechtsvordering geschorst wordt zolang er over de 
strafvordering geen uitspraak is gedaan.

Burgerlijke zaken - Schorsing - Onrechtmatige daad - Strafvordering - Regel volgens welke 'le 
criminel tient le civil en état' - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring - Geen schorsing

11 oktober 2018 F.2018.0007.F AC nr. ...11 oktober 2018

- Art. 4, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

STRAFZAKEN

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Aanvang - Cassatieprocedure
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Wanneer het bestreden vonnis werd uitgesproken voordat naar de eiser aanvoert de verjaring zou 
zijn ingetreden, is de verjaring van de strafvordering geschorst tijdens de cassatieprocedure, vanaf 
de dag van de bestreden uitspraak.

5 september 2017 P.2016.1312.N AC nr. 4445 september 2017

Noch artikel 24, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals hier toepasselijk, 
noch enige andere bepaling belet de rechtbank om meermaals bijkomende onderzoekshandelingen 
te laten verrichten en geen bepaling verplicht de rechter daartoe in één beslissing te oordelen; 
uitstel van de behandeling van de zaak met het oog op de uitvoering van elk van die met 
onderscheiden beslissingen bevolen daden van onderzoek schorst de verjaring van de 
strafvordering, zonder dat elk van die schorsingen langer mag duren dan één jaar (1). (1) Zie Cass. 24 
november 2015, AR P.14.0722.N, AC 2015, nr. 693, met concl. van plaatsvervangend advocaat-
generaal De Swaef; Cass. 25 november 2015, P.14.1704.F, AC 2015, nr. 698. 

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Bijkomende onderzoekshandelingen - Uitstel behandeling 
van zaak ter uitvoering van elk van die met onderscheiden beslissingen bevolen onderzoeksdaden

5 september 2017 P.2016.1055.N AC nr. 4435 september 2017

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER

GEWONE OPSCHORTING

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling is verantwoord wanneer een veroordeling, 
zelfs met uitstel, de verbetering, die reeds werd bereikt of die men van de beklaagde kan 
verwachten, en zijn reclassering nadelig zou kunnen beïnvloeden; de rechter zal dan ook een 
afweging dienen te maken tussen, eensdeels, de zwaarwichtigheid van de te beoordelen feiten en de 
persoonlijkheid van de dader, en, anderdeels, de nadelige effecten van de strafrechtelijke 
interventie voor de reclassering en de resocialisering van de veroordeelde (1). (1) Zie Cass. 25 
november 1997, AR P.96.0660.N, AC 1997, nr. 502. 

Gewone opschorting - Motivering

31 oktober 2017 P.2017.0014.N AC nr. 60231 oktober 2017

- Art. 195 Wetboek van Strafvordering

- Artt. 1, § 1, en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

VERVOER

PERSONENVERVOER

Artikel 4 van de wet van 25 augustus 1891 houdende herziening van de titel van het Wetboek van 
Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst, opgenomen in titel VIIbis van Boek I van het 
Wetboek van Koophandel regelt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vervoerder, maar niet 
diens strafrechtelijke aansprakelijkheid; uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vervoerder 
op grond van die bepaling volgt niet dat die vervoerder een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
in de zin van artikel 418 Strafwetboek heeft begaan.

Personenvervoer - Vervoerder - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid - Strafrechtelijke 
aansprakelijkheid - Bestaanbaarheid

3 oktober 2017 P.2016.0407.N AC nr. 5183 oktober 2017
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VERZEKERING

LANDVERZEKERING

Uit de samenhang tussen de artikelen, 6, eerste lid, en 12, eerste en derde lid, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst, zoals hier van toepassing, volgt dat wanneer in een en dezelfde 
overeenkomst verschillende risico's worden verzekerd en de verzwijging of de onjuiste mededeling 
enkel van invloed is geweest op de beoordeling van sommige ervan, de nietigheid van de 
overeenkomst beperkt is tot de verzekering van de risico's waaromtrent de verzekeraar is misleid 
(1). (1) Zie Cass. 9 juni 2006, AR C.04.0404, AC 2006, nr. 321.

Landverzekering - Overeenkomst - Combinatiepolis - Verschillende risico's - Verzwijging of onjuiste 
mededeling - Nietigheid

10 september 2018 C.2018.0073.N AC nr. ...10 september 2018

VREEMDE WET

De rechter moet de inhoud, de zin en de draagwijdte opsporen van het buitenlands recht dat hij 
dient toe te passen, na eventueel de nodige informatie te hebben ingewonnen, waarbij hij het recht 
van verdediging moet eerbiedigen; wanneer het buitenlands recht niet in het debat is gebracht door 
een partij of door de rechter en uit het debat evenmin voortvloeit dat het onderzoek van dat recht 
vereist is, zodat de partijen daarover geen tegenspraak hebben kunnen voeren, verplicht het recht 
van verdediging de rechter die het buitenlands recht ambtshalve onderzoekt, de partijen in te lichten 
over het resultaat van zijn opzoekingen om hun opmerkingen daarover te horen (1). (1) Zie Cass. 15 
september 1982, AR 2323, AC 1982-83, nr. 40; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
Mechelen, Kluwer, 2014, nr. 1648; J. DE CODT, PrÃ©sentation des moyens de cassation in B. MAES 
en P. WOUTERS (ed.), ProcÃ©der devant la Cour de Cassation  Procederen voor het Hof van 
Cassatie, Antwerpen, Knops, 2016, (126) 167; D. LEONARD, La distinction entre le motif et le moyen 
in MÃ©langes John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, (495) 513; J. VERBIST en P. TRAEST, 
Cassatiemiddelen in strafzaken in W. VAN EECKHOUTTE en J. GHYSELS (ed.), Cassatie in strafzaken, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, (69) 91. 

 - Strafzaken - Recht van verdediging - Toepassing buitenlands recht - Ambtshalve onderzoek - 
Taak rechter

31 oktober 2017 P.2016.1089.N AC nr. 60031 oktober 2017

WEGVERKEER

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN

Inschrijving van voertuigen - Motorfiets - Kentekenplaat - Plaatsing
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Uit de samenhang van de bijlage I, rubriek 2 en 6.1 Richtlijn 2009/62/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de montageplaats voor de achterkentekenplaat van twee- 
of driewielige motorvoertuigen, volgt dat de plaats waar de kentekenplaat op het voertuig moet 
worden aangebracht, deze is bepaald in rubriek 2 van de voormelde richtlijn en gelegen moet zijn 
tussen de langsvlakken die gaan door de punten waar het voertuig het breedst is, terwijl de rubriek 
6.1 enkel betrekking heeft op de voorwaarden van geometrische zichtbaarheid aan dewelke die 
plaatsing moet voldoen; hieruit volgt dat de kentekenplaat op een motorfiets niet noodzakelijk moet 
geplaatst worden in het midden van de achterzijde, maar ook links van het achterwiel kan geplaatst 
worden op voorwaarde dat die plaats gelegen is tussen de langsvlakken die gaan door de punten 
waar het voertuig het breedst is en de geometrische zichtbaarheid bepaald in rubriek 6.1 
gewaarborgd is (1). (1) Zie concl. OM.

31 oktober 2017 P.2017.0381.N AC nr. 60431 oktober 2017

- Art. 29, eerste en tweede lid KB 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

Conclusie van advocaat-generaal Decreus.

Inschrijving van voertuigen - Motorfiets - Kentekenplaat - Plaatsing

31 oktober 2017 P.2017.0381.N AC nr. 60431 oktober 2017

WEGVERKEERSWET

Uit artikel 61bis, §1, §2 en §3, Wegverkeerswet in hun onderlinge samenhang, volgt dat artikel 61bis 
Wegverkeerswet in zijn geheel enkel betrekking heeft op het detecteren van stoffen die de 
rijvaardigheid beïnvloeden, bedoeld in artikel 37bis, §1, 1°, van dezelfde wet en dat de 
gestandaardiseerde checklist vermeld in artikel 61bis, §3, deze is bedoeld in §2, van dat artikel, 
welke checklist enkel betrekking heeft op de vaststelling van een inbreuk bepaald in artikel 37bis 
voormeld.  

Wetsbepalingen - Art.  61 - Artikel 61bis - Detectie van stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden - 
Gestandaardiseerde checklist

5 september 2017 P.2016.1024.N AC nr. 4425 september 2017

De bijzondere bewijswaarde krachtens artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet geldt niet wanneer de 
verbalisant van een dergelijk proces-verbaal persoonlijk betrokken is bij het misdrijf dat het 
voorwerp uitmaakt van dit proces-verbaal; de enkele omstandigheid dat de verbalisant die proces-
verbaal opstelt wegens een inbreuk op artikel 4.1 Wegverkeerswet, dezelfde verbalisant is aan wiens 
bevelen geen gevolg gegeven werd, volstaat niet (1). (1) Arb.H. 14 juli 1997, 48/97, B.1.1 en B.4.2; 
Cass. 15 november 2016, AR P.16.0811.N, AC 2016, nr. 645; A. VANDEPLAS, Over de betrokkenheid 
van de verbalisant, RW, 1997-1998, 987; C. IDOMON, De gevolgen van de betrokkenheid van de 
verbalisant voor de bewijswaarde van een in verkeerszaken opgesteld proces-verbaal, RW, 2001-
2002, 1330. 

Wetsbepalingen - Art.  62 - Proces-verbaal - Bijzondere bewijswaarde - Verbalisant - Persoonlijke 
betrokkenheid bij geverbaliseerd misdrijf

5 september 2017 P.2016.1055.N AC nr. 4435 september 2017

Wetsbepalingen - Art.  61 - Artikel 61bis - Detectie van stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden
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Uit artikel 61bis, §1, §2 en §3, Wegverkeerswet in hun onderlinge samenhang, volgt dat artikel 61bis 
Wegverkeerswet in zijn geheel enkel betrekking heeft op het detecteren van stoffen die de 
rijvaardigheid beïnvloeden, bedoeld in artikel 37bis, §1, 1°, van dezelfde wet en dat de 
gestandaardiseerde checklist vermeld in artikel 61bis, §3, deze is bedoeld in §2, van dat artikel, 
welke checklist enkel betrekking heeft op de vaststelling van een inbreuk bepaald in artikel 37bis 
voormeld.  

5 september 2017 P.2016.1024.N AC nr. 4425 september 2017

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE

De overgangsbepalingen van de wet van 24 juni 2013 kunnen de werking in de tijd van de 
bepalingen van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek niet regelen wanneer de partijen, bij 
ontstentenis van een verzoek tot arbitrage, voor de rechter de geldigheid van een compromissoir 
beding betwisten.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wet 24 juni 2013 tot wijziging van het 
zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage - Overgangsbepalingen

27 september 2018 C.2016.0346.F AC nr. ...27 september 2018

- Artt. 59, eerste, tweede, derde en vierde lid, en 60 Wet 24 juni 2013 tot wijziging van het zesde deel van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage

Hoewel, in de regel, een nieuwe wet niet enkel van toepassing is op situaties die ontstaan vanaf de 
inwerkingtreding van die wet maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder het stelsel van de 
vorige wet ontstane situaties die zich voordoen of die aanhouden onder de gelding van de nieuwe 
wet, voor zover die toepassing reeds onweerlegbaar vastgestelde rechten niet aantast, blijft, inzake 
overeenkomsten, de vroegere wet evenwel van toepassing, tenzij de nieuwe wet van openbare orde 
of van dwingend recht is of de toepassing ervan op de lopende overeenkomsten verbiedt (1). (1) 
Cass. 16 september 2013, AR C.12.0032.F, AC 2013, nr. 449.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Overeenkomst - Nieuwe wet - Toepassing

27 september 2018 C.2016.0346.F AC nr. ...27 september 2018

29/ 29


	AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
	HERSTELPLICHT
	Herstelplicht - Staat - Overheid - Schuldvordering - Ontstaan - Tijdstip


	ADVOCAAT
	
	 - Tuchtzaken - Recht om te zwijgen - Draagwijdte - Recht om niet aan de eigen beschuldiging mee te werken
	 - Tuchtzaken - Recht om te zwijgen - Draagwijdte - Recht om niet aan de eigen beschuldiging mee te werken - Weigering om de grieven te erkennen - Verwerping van de vordering tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling - Miskenning


	ARBEIDSONGEVAL
	RECHTSPLEGING
	Rechtspleging - Kosten - Technisch raadsman van een partij - Kosten en erelonen - Tenlasteneming


	BESLAG OP ONROEREND GOED [ZIE: 065 BESLAG]
	
	 - Bewarend beslag op onroerend goed - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Intrekking - Bij voorraad uitvoerbare beslissing


	BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
	ALGEMEEN
	Algemeen - Kennisgeving van de beslissing - Regelmatigheid - Vermelding van de woonplaats van de partij - Vermelding in haar laatste akte van rechtspleging - Gevolg - Aanvang van de termijn van het cassatieberoep - Ontvankelijkheid

	EXPLOOT
	Exploot - Betekeningsakte van verstekvonnis - Authentieke vaststellingen - Strijdigheid


	BEVOEGDHEID EN AANLEG
	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot afwijzing van vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond van taalwijziging - Hoger beroep door het openbaar ministerie - Arrest dat afstand verleent van het hoge


	BEWIJS
	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Bewijsvoering - Voeging van stukken aan het strafdossier - Verzoek aan openbaar ministerie door strafrechter - Weigering door openbaar ministerie
	Strafzaken - Geschriften - Bewijswaarde - Artikel 62 Wegverkeerswet - Proces-verbaal - Bijzondere bewijswaarde - Verbalisant - Persoonlijke betrokkenheid bij geverbaliseerd misdrijf


	CASSATIE
	VERNIETIGING. OMVANG
	Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Vernietiging van de beslissing die het derdenverzet van een partij niet-ontvankelijk verklaart - Vernietiging van de beslissing die de vordering va

	VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET
	Vorderingen tot vernietiging - Cassatieberoep in het belang van de wet - Strafzaken - Arrest - Onwettig bevel door de strafrechteraan het openbaar ministerie - Vernietiging zonder verwijzing


	CASSATIEBEROEP
	BURGERLIJKE ZAKEN
	Burgerlijke zaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Duur, begin en einde - Aanvang - Kennisgeving van de bestreden beslissing - Voorwaarde - Regelmatigheid - Vermelding van de woonplaats van de partij - Vermelding in haar laatste akte van rech
	Burgerlijke zaken - Personen door of tegen wie cassatieberoep kan of moet worden ingesteld - Eisers en verweerders - Rechtsvordering voortgezet tegen de gefailleerde - Beslissing die niet aan de boedel kan worden tegengeworpen - Cassatieberoep van de gefai

	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Termijnen van cassatieberoep en van betekening - Strafvordering - Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot afwijzing van vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond van taalwijziging 


	CASSATIEMIDDELEN
	BURGERLIJKE ZAKEN
	Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen - Wetsbepaling - Wijziging
	Burgerlijke zaken - Belang - Middelen die kritiek oefenen op meerdere rechtsgronden die volstaan als grondslag voor de bestreden beslissing - Verwerping van een middel dat kritiek oefent op een rechtsgrond - Ontvankelijkheid van de overige middelen


	DAGVAARDING
	
	 - Strafzaken - Geldigheid - Verdaging of voortzetting van de zaak - Bepaalde datum


	DERDENVERZET
	
	 - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Ontvankelijkheid van het derdenverzet - Belang
	 - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Nietigverklaring van de beschikking op het derdenverzet - Uitwerking van die nietigverklaring op de andere partijen - Voorwaarde - Onsplitsbaarheid
	 - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Intrekking - Bij voorraad uitvoerbare beslissing
	 - Beschikking die een bewarend beslag op onroerend goed toestaat - Ontvankelijkheid van het derdenverzet - Belang - Begrip


	FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ
	GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
	Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Personen - Rechtsvordering voortgezet tegen de gefailleerde - Beslissing die niet aan de boedel kan worden tegengeworpen - Cassatieberoep van de gefailleerde - Ontvankelijk cassatieberoep


	GERECHTSDEURWAARDER
	
	 - Exploot - Betekeningsakte van verstekvonnis - Authentieke vaststellingen - Strijdigheid


	GERECHTSKOSTEN
	BURGERLIJKE ZAKEN
	Burgerlijke zaken - Algemeen - Technisch raadsman van een partij - Kosten en erelonen - Wapengelijkheid - Artikel 6, EVRM - Draagwijdte - Gevolg - Tenlasteneming
	Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Technisch raadsman van een partij - Kosten en erelonen - Tenlasteneming


	GRONDWET
	GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE)
	GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 106 (oud) - Akte van de Koning - Medeondertekening door minister - Staatssecretaris - Koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse - Bevoegdheid - Toepassing


	GRONDWETTELIJK HOF
	
	 - Prejudiciële vraag - Vraag over een ondertussen vernietigde norm - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde norm tot een bepaalde datum


	HOF VAN ASSISEN
	BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY
	Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Getuigen - Artikel 296, eerste lid, Wetboek van Strafvordering - Motiveringsverplichting
	Behandeling ter zitting en tussenarresten - Verklaring van de jury - Afwezigheid strafdossier ter zitting


	HOGER BEROEP
	STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
	Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Opleggen van een 
	zwaardere straf dan de door de eerste rechter opgelegde straf - Motiveringsverplichting
	Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Straf - Rijverbod, duur en eraan verbonden maatregelen - Motiveringsverplichting
	Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Rechtspleging in hoger beroep - Bevel van de strafrechter aan de magistraat die het ambt van het openbaar ministerie uitoefent
	Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - Hoger beroep door openbaar ministerie - Opgave van nauwkeurig bepaalde grieven
	Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Gevolgen - Bevoegdheid van de rechter - Hoger beroep door openbaar ministerie tegen alle beschikkingen op strafgebied - Beroepen vonnis zonder uitspraak over een van de telastleggingen


	IMMUNITEIT
	
	 - Vrijstelling van rechtsvervolging - Internationale organisaties - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Rechtstoegang - Beperkingen


	INTERNATIONALE VERDRAGEN
	
	 - Internationale organisaties - Vrijstelling van rechtsvervolging - Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 - Artikel 6.1 - Rechtstoegang - Beperkingen


	KORT GEDING
	
	 - Rechtspleging - Eenzijdig verzoekschrift - Voorwaarde - Volstrekte noodzakelijkheid - Vordering 
	die ertoe strekt een einde te maken aan onmenselijke of vernederende behandelingen


	LASTER EN EERROOF
	
	 - Lasterlijke aangifte - Vereiste


	LEVENSONDERHOUD
	
	 - Ontvangstmachtiging - Beperking


	MISDRIJF
	ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET
	Algemeen - Begrip - Materieel en moreel bestanddeel - Eenheid van opzet - Algemeen - Kwalificatie - Feit dat niet beantwoordt aan de in de akte van aanhangigmaking gegeven kwalificatie - Vrijspraak


	OPENBAAR MINISTERIE
	
	 - Strafzaken - Voeging van stukken aan het strafdossier - Verzoek aan openbaar ministerie door strafrechter - Weigering door openbaar ministerie
	 - Strafzaken - Voeging van stukken aan het strafdossier - Verplichting van openbaar ministerie door strafrechter - Mogelijkheid
	 - Onafhankelijkheid ten aanzien van de strafrechter - Toepassing
	 - Strafzaken - Bevel van de strafrechter aan de magistraat die het ambt van het openbaar ministerie uitoefent
	 - Onafhankelijkheid ten aanzien van de strafrechter
	 - Strafzaken - Hoger beroep door openbaar ministerie - Opgave van nauwkeurig bepaalde grieven


	OPENBARE ORDE
	
	 - Uitoefening van zelfstandige activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming - Sluiten van de overeenkomst - Geen bewijs dat de aannemer over de beroepsbekwaamheden beschikte
	 - Uitoefening van zelfstandige activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming - Normatieve bepalingen die beroepsbekwaamheden vereisen
	 - Nieuw artikel 1685, § 1 en 2, Gerechtelijk Wetboek - Aard


	OVEREENKOMST
	ALGEMENE BEGRIPPEN
	Algemeen - Geoorloofd karakter - Beoordeling - Ogenblik
	Algemeen - Openbare orde - Uitoefening van zelfstandige activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming - Normatieve bepalingen die beroepsbekwaamheden vereisen
	Algemeen - Uitoefening van zelfstandige activiteiten in de beroepen van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming - Sluiten van de overeenkomst - Geen bewijs dat de aannemer over de beroepsbekwaamheden beschikte

	BESTANDDELEN
	Bestanddelen - Oorzaak - Spelovereenkomst - Ongeoorloofd karakter - Vordering


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


	RECHT VAN VERDEDIGING
	BURGERLIJKE ZAKEN
	Burgerlijke zaken - Ambt van de rechter - Verplichting van de rechter

	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Toepassing buitenlands recht - Ambtshalve onderzoek - Resultaat opzoekingen - Taak rechter


	RECHTBANKEN
	ALGEMEEN
	Algemeen - Ambt van de rechter - Omvang

	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Strafvordering - Akte van aanhangigmaking - Draagwijdte - Bepaling door de rechter - Criteria
	Strafzaken - Strafvordering - Correctionele- of politierechtbank - Kwalificatie van de feiten - Verplichting van de rechter


	RECHTEN VAN DE MENS
	INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN
	International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 14, § 3, g - Recht om te zwijgen - Draagwijdte - Recht om niet aan de eigen beschuldiging mee te werken

	VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht om te zwijgen - Draagwijdte - Recht om niet aan de eigen beschuldiging mee te werken
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Rechtstoegang - Internationale organisaties - Vrijstelling van rechtsvervolging - Beperkingen
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Voeging van stukken aan het strafdossier - Verzoek aan openbaar ministerie door strafrechter - Weigering door openbaar ministerie
	Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Rechtstoegang - Internationale organisaties - Vrijstelling van rechtsvervolging


	RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
	
	 - Recht van verdediging - Burgerlijke zaken - Ambt van de rechter - Verplichting van de rechter


	REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
	ALLERLEI
	Allerlei - Strafzaken - Weigering een werkstraf uit te spreken - Motivering

	GEEN CONCLUSIE
	Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Feit dat niet 
	beantwoordt aan de in de akte van aanhangigmaking gegeven kwalificatie - Vrijspraak

	OP CONCLUSIE
	Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hoger beroep - Opleggen van een zwaardere straf dan de door de eerste rechter opgelegde straf - Motiveringsverplichting
	Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hoger beroep - Opleggen van een straf - Persoonlijk karakter van de straf - Motiveringsverplichting
	Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - Hoger beroep - Straf - Rijverbod, duur en eraan verbonden maatregelen - Motiveringsverplichting


	REGELING VAN RECHTSGEBIED
	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Tussen onderzoeksrechters of onderzoeksgerechten - Onderzoeksgerechten - Beschikking tot afwijzing van vordering tot ontslag van gerechtelijk onderzoek op grond van taalwijziging - Hoger beroep door het openbaar ministerie - Arrest dat afstand


	SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
	
	 - Spelovereenkomst - Ongeoorloofd karakter - Vordering


	STRAF
	ABDERE STRAFFEN
	Andere straffen - Werkstraf - Weigering door strafrechter om werkstraf uit te spreken - Motivering

	ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
	Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Hoger beroep - Opleggen van een straf - Persoonlijk karakter van de straf - Motiveringsverplichting
	Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid - Hoger beroep - Opleggen van een zwaardere straf dan de door de eerste rechter opgelegde straf - Motiveringsverplichting

	ANDERE STRAFFEN
	Andere Straffen - Allerlei - Rijverbod, duur en eraan verbonden maatregelen - Hoger beroep - Motiveringsverplichting


	STRAFVORDERING
	
	 - Adiëren van de strafrechter - Akte van aanhangigmaking - Voorwerp


	VERJARING
	BURGERLIJKE ZAKEN
	Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Aanvang - Schuldvordering - Ontstaan - Tijdstip
	Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur, aanvang en einde) - Duur - Staat - Wet op de rijkscomptabiliteit - Schuldvordering - Vijfjarige termijn - Toepassing
	Burgerlijke zaken - Schorsing - Onrechtmatige daad - Strafvordering - Regel volgens welke 'le criminel tient le civil en état' - Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring - Geen schorsing

	STRAFZAKEN
	Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Aanvang - Cassatieprocedure
	Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Bijkomende onderzoekshandelingen - Uitstel behandeling van zaak ter uitvoering van elk van die met onderscheiden beslissingen bevolen onderzoeksdaden


	VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VER
	GEWONE OPSCHORTING
	Gewone opschorting - Motivering


	VERVOER
	PERSONENVERVOER
	Personenvervoer - Vervoerder - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid - Strafrechtelijke aansprakelijkheid - Bestaanbaarheid


	VERZEKERING
	LANDVERZEKERING
	Landverzekering - Overeenkomst - Combinatiepolis - Verschillende risico's - Verzwijging of onjuiste mededeling - Nietigheid


	VREEMDE WET
	
	 - Strafzaken - Recht van verdediging - Toepassing buitenlands recht - Ambtshalve onderzoek - Taak rechter


	WEGVERKEER
	INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN
	Inschrijving van voertuigen - Motorfiets - Kentekenplaat - Plaatsing
	Inschrijving van voertuigen - Motorfiets - Kentekenplaat - Plaatsing

	WEGVERKEERSWET
	Wetsbepalingen - Art.  61 - Artikel 61bis - Detectie van stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden - Gestandaardiseerde checklist
	Wetsbepalingen - Art.  62 - Proces-verbaal - Bijzondere bewijswaarde - Verbalisant - Persoonlijke betrokkenheid bij geverbaliseerd misdrijf
	Wetsbepalingen - Art.  61 - Artikel 61bis - Detectie van stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden


	WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN
	WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
	Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Wet 24 juni 2013 tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage - Overgangsbepalingen
	Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Overeenkomst - Nieuwe wet - Toepassing



