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Libercas 11 - 2022

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST

DAAD

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4

De burgerlijke rechtsvordering die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters kan worden 

ingesteld als de strafvordering wordt voor de strafrechter gebracht door eenieder die kan 

beweren persoonlijk te zijn benadeeld door het misdrijf waarop de strafvordering 

betrekking heeft, of door eenieder die kan bewijzen het slachtoffer van dat misdrijf te zijn 

geweest (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 710.

Daad - Misdrijf - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter - 

Voorwerp - Herstel van schade veroorzaakt door een misdrijf - Titularis van de 

vordering

18 november 2020 P.20.0012.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek

HERSTELPLICHT

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.5

Het herstel van de schade in natura, dat wordt omschreven als de toekenning van een 

niet-geldelijk equivalent voor het gederfde belang, is de normale wijze van herstel van de 

schade; de rechter is bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen 

wanneer het slachtoffer dit vordert en die wijze van vergoeding bovendien mogelijk is en 

geen rechtsmisbruik uitmaakt (1). (1) Zie Cass. 3 april 2017, AR S.16.0039.N, AC 2017, nr. 

240, en de verwijzingen in de voetnoten; Cass. 5 mei 2011, AR C.10.0496.F, AC 2011, nr. 

299, met concl. van advocaat-generaal HENKES op datum in Pas.; H. DE PAGE en P. VAN 

OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - T. II. Les Obligations - Vol. 2. Sources des 

obligations (2ème partie), Bruylant, 2013, nrs. 1120-1121. Het OM heeft van zijn kant 

geconcludeerd dat het middel niet ontvankelijk was omdat het beroepen vonnis reeds het 

herstel van de schade in natura had bevolen en dat het middel, dat geen verband houdt 

met de openbare orde, opkomt tegen een beslissing van het arrest die overeenstemt met 

de beslissing van de eerste rechter, welke de eiser niet – zelfs niet in ondergeschikte orde 

– heeft bekritiseerd voor het hof van beroep.  (M.N.B.) 

Herstelplicht - Algemeen - Wijze van herstel van de schade - Beginsel - Herstel in 

natura - Begrip - Beslissing om dit niet te bevelen - Beoordelingsbevoegdheid van 

de rechter

25 november 2020 P.20.0808.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.5

- Artt. 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek

OORZAAK

Oorzaak - (On)middellijke oorzaak - Schade geleden ten gevolge van een misdrijf - 

Europese Unie - Uitvoerrestituties op landbouwproducten - Rechtspersonen die 

schuldig zijn verklaard aan actieve omkoping en schending van het beroepsgeheim - 

Schade geleden door de Commissie van de Europese Gemeenschappen - Onterecht 

betaalde restituties - Oorzakelijk verband met de misdrijven
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4

Het arrest dat oordeelt dat het bedrag van de onterecht betaalde uitvoerrestituties op 

landbouwproducten als zodanig geen schade vormt waarvan de Commissie de 

vergoeding zou kunnen vorderen door middel van een voor de strafrechter ingestelde 

burgerlijke rechtsvordering, aangezien zij op grond van de Europese reglementering over 

een eigen herstelmogelijkheid beschikt en dat de Commissie niet aantoont dat de 

toekenning van de onterecht betaalde restituties, dankzij concurrentievervalsende 

misdrijven, op zich specifieke kosten voor de gemeenschapsbegroting heeft veroorzaakt, 

waarvoor zij over geen enkele eigen vergoedingswijze beschikt, sluit het bestaan van een 

oorzakelijk verband tussen de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen ten 

voordele van de beklaagde vennootschappen verrichte stortingen en de misdrijven 

actieve omkoping en schending van het beroepsgeheim, waaraan zij schuldig zijn 

verklaard, niet wettig uit (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 710.

18 november 2020 P.20.0012.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek

OVEREENKOMSTEN. REGRES

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.1

Voor de beoordeling van de beroepsschade van het slachtoffer van een verkeersongeval 

aan wie bedragen worden gestort ingevolge een verzekeringsovereenkomst voor verlies 

ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, moet worden nagegaan of die stortingen een 

andere rechtsgrond hebben dan het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen en of 

ze niet bedoeld zijn als vergoeding voor schade die het slachtoffer van het misdrijf heeft 

geleden (1). (1) Cass. 29 november 2006, AR P.06.0068.F, AC 2006, nr. 609.

Overeenkomsten en regres - Verzekering - Indeplaatsstelling - Beroepsschade - 

Verzekeringsovereenkomst voor verlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid - Uit 

de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende stortingen - Invloed op de raming van 

de schade

18 november 2020 P.19.1316.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.1

- Artt. 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek

SCHADE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3

Wanneer de schade betrekking heeft op een zaak, heeft het slachtoffer recht op het 

bedrag dat nodig is om de zaak te doen herstellen, zonder dat dit bedrag de 

vervangingswaarde mag overschrijden; de vervangingswaarde komt overeen met het 

bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen, ongeacht de 

werkelijke waarde van de vernielde zaak (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 554.

Schade - Algemeen - Materiële schade - Vervangingswaarde

17 september 2020 C.18.0294.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3

- Art. 1382 Burgerlijk Wetboek

Schade - Begrip - Vormen - Begrip - Wegverkeersongeval met een motorrijtuig - 

Vergoedbare schade
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

Artikel 29bis WAM wijkt niet af van het gemeen recht van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid met betrekking tot het begrip vergoedbare schade (1). (1) Zie Cass. 23 

oktober 2009, AR C.07.0638.F, AC 2009, nr. 616, met concl. van advocaat-generaal 

Dubrulle, op datum in Pas.

26 oktober 2020 C.18.0064.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.5

Het herstel van de schade in natura, dat wordt omschreven als de toekenning van een 

niet-geldelijk equivalent voor het gederfde belang, is de normale wijze van herstel van de 

schade; de rechter is bijgevolg verplicht het herstel van de schade in natura te bevelen 

wanneer het slachtoffer dit vordert en die wijze van vergoeding bovendien mogelijk is en 

geen rechtsmisbruik uitmaakt (1). (1) Zie Cass. 3 april 2017, AR S.16.0039.N, AC 2017, nr. 

240, en de verwijzingen in de voetnoten; Cass. 5 mei 2011, AR C.10.0496.F, AC 2011, nr. 

299, met concl. van advocaat-generaal HENKES op datum in Pas.; H. DE PAGE en P. VAN 

OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge - T. II. Les Obligations - Vol. 2. Sources des 

obligations (2ème partie), Bruylant, 2013, nrs. 1120-1121. Het OM heeft van zijn kant 

geconcludeerd dat het middel niet ontvankelijk was omdat het beroepen vonnis reeds het 

herstel van de schade in natura had bevolen en dat het middel, dat geen verband houdt 

met de openbare orde, opkomt tegen een beslissing van het arrest die overeenstemt met 

de beslissing van de eerste rechter, welke de eiser niet – zelfs niet in ondergeschikte orde 

– heeft bekritiseerd voor het hof van beroep.  (M.N.B.) 

Schade - Beoordelingsbevoegdheid - Raming - Peildatum - Wijze van herstel van de 

schade - Beginsel - Herstel in natura - Begrip - Beslissing om dit niet te bevelen - 

Beoordelingsbevoegdheid van de rechter

25 november 2020 P.20.0808.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.5

- Artt. 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.1

Voor de beoordeling van de beroepsschade van het slachtoffer van een verkeersongeval 

aan wie bedragen worden gestort ingevolge een verzekeringsovereenkomst voor verlies 

ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, moet worden nagegaan of die stortingen een 

andere rechtsgrond hebben dan het misdrijf onopzettelijke slagen en verwondingen en of 

ze niet bedoeld zijn als vergoeding voor schade die het slachtoffer van het misdrijf heeft 

geleden (1). (1) Cass. 29 november 2006, AR P.06.0068.F, AC 2006, nr. 609.

Schade - Materiële schade - Elementen en grootte - Beroepsschade - 

Verzekeringsovereenkomst voor verlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid - Uit 

de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende stortingen - Invloed op de raming van 

de schade

18 november 2020 P.19.1316.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.1

- Artt. 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek

De verrekening met de compensatoire interest van de provisies die ter vergoeding van de 

uit een onrechtmatige daad voortvloeiende schade zijn gestort, heeft de toekenning van 

een schadevergoeding tot herstel van een onbestaande schade tot gevolg (1). (1) Cass. 22 

oktober 2003, AR P.03.0669.F, AC 2003, nr. 517.

Schade - Interest - Compensatoire interesten - Begrip
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.126 oktober 2020 C.18.0064.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

De compensatoire interest maakt inherent deel uit van de schadevergoeding die tot 

herstel van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend; hij 

vergoedt de bijkomende schade uit de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de 

benadeelde op de datum van de schade recht had (1). (1) Cass. 22 oktober 2003, AR 

P.03.0669.F, AC 2003, nr. 517; Cass. 13 september 2000, AR P.00.0204.F, AC 2000, nr. 465, 

met concl. van advocaat-generaal Spreutels op datum in Pas.; Cass. 7 februari 1997, AR 

C.95.0110.N, AC 1997, nr.70; Cass. 23 september 1986, AR 9927, AC 1986-87, nr. 41.

Schade - Interest - Compensatoire interesten

26 oktober 2020 C.18.0064.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
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ADVOCAAT

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.4

Wanneer de appellant, ter rechtvaardiging van de ontvankelijkheid van zijn laattijdig 

hoger beroep, voor het gerecht in hoger beroep aanvoert dat hij zijn vorige raadsman 

had opgedragen hoger beroep in te stellen, dat deze een fout heeft begaan door zijn 

opdracht niet na te komen, dat die tekortkoming hem pas na het verstrijken van de 

wettelijke termijn ter kennis is gebracht en hij onmiddellijk alles in het werk heeft gesteld 

om de procedure te regulariseren, maar niet de omstandigheden verduidelijkt waarin zijn 

raadsman geen hoger beroep heeft ingesteld binnen de wettelijke termijn, kan het hof 

van beroep dat verweer afwijzen op grond dat de dwaling of de nalatigheid van de 

advocaat geen overmacht uitmaakt (1). (1) Dwaling of nalatigheid van de advocaat levert 

in de regel geen overmacht op die de ontvankelijkheid van een laattijdig hoger beroep 

rechtvaardigt (zie Cass. 11 maart 2020, AR P.20.0211.F, AC 2020, nr. 184, en de noot 

ondertekend M.N.B., met name wat betreft de verschillende behandeling van de dwaling 

van de gerechtsdeurwaarder die wordt belast met de opmaak van het exploot van verzet 

tegen een burgerrechtelijke veroordeling en de betekening van dat exploot aan de 

partijen waartegen de voorziening is gericht; Cass. 12 februari 2013, AR 12.0685.N, AC 

2013, nr. 98; Cass. 3 mei 2011, AR P.10.1865.N, AC 2011, nr. 292, § 8, met concl. van eerste 

advocaat-generaal DE SWAEF; Cass. 27 april 2010, AR P.09.1847.N, AC 2010, nr. 285;Cass. 

8 april 2009, AR P.08.1907.F, AC 2009, nr. 248, met concl. van advocaat-generaal 

VANDERMEERSCH op datum in Pas.). Het Hof heeft evenwel aangenomen dat een 

dergelijke overmacht kan voortvloeien uit omstandigheden die de gemandateerde 

advocaat hebben belet erop toe te zien dat het cassatieberoep zou worden ingesteld 

binnen de wettelijke termijn, met name wanneer hij lijdt aan ernstige 

gezondheidsproblemen die gestaafd worden met een medisch getuigschrift dat wijst op 

een arbeidsongeschiktheid gedurende een periode die de laatste dag van de wettelijke 

termijn omvat, alsook de daaropvolgende werkdag waarop het cassatieberoep werd 

ingesteld (Cass. 21 november 2018, AR P.18.0898.F, arrest niet gepubliceerd, impliciete 

oplossing conform de uitdrukkelijke mondelinge conclusie van het OM). (M.N.B.)

 - Laattijdig hoger beroep - Aangevoerde fout van de advocaat - Aangevoerde 

overmacht niet met redenen omkleed - Invloed

25 november 2020 P.20.0760.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.4

 - Strafzaken - Recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor - Criteria 

vooropgesteld in het arrest Beuze van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens van 9 november 2018 - Toepassing van de criteria op verhoren afgenomen 

vóór het arrest Beuze - Beoordeling

6/ 134



Libercas 11 - 2022

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Een beperking van het recht van toegang tot de advocaat leidt evenwel bij afwezigheid 

van dwingende redenen niet automatisch tot een schending van artikel 6 EVRM; het staat 

aan de rechter te onderzoeken of in het licht van de omstandigheden van de zaak de 

beperking van het recht van toegang tot de raadsman de eerlijkheid van het proces in zijn 

geheel beschouwd al dan niet onherstelbaar heeft aangetast; bij die beoordeling kan 

onder meer rekening worden gehouden met de volgende elementen, voor zover die van 

toepassing zijn op de te beoordelen zaak: de bijzondere kwetsbaarheid van de verdachte 

in het licht van bijvoorbeeld zijn leeftijd of geestelijke mogelijkheden, de wettelijke 

regeling van het vooronderzoek en de toelaatbaarheid van de bewijzen, de mogelijkheid 

voor de betrokkene om de authenticiteit van het verzamelde bewijs te betwisten en zich 

te verzetten tegen het gebruik ervan, de kwaliteit van het bewijs en het al dan niet 

bestaan van twijfel over hun betrouwbaarheid en de juistheid in het licht van de 

omstandigheden waarin ze werden verkregen, de aard van de onwettigheid waarmee het 

bewijs desgevallend werd verkregen en de aard van een eventuele verdragsrechtelijke 

schending, de aard van verklaringen en het gegeven of ze dadelijk werden ingetrokken of 

verbeterd, het gebruik van de bewijzen en in het bijzonder of die een overwegend of 

belangrijk deel van de bewijslast uitmaken waarop de veroordeling is gesteund, alsook 

het belang van de andere dossierelementen, het belang dat het onderzoek van het 

misdrijf en de bestraffing van de dader heeft voor de publieke opinie en het bestaan in 

het interne recht van andere procedurele garanties (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en 

uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het bijzonder met het 

arrest Beuze t/ België van 9 november 2018 vereist dat aan een verdachte bijstand van 

een advocaat wordt verleend tijdens zijn verhoor door opsporingsambtenaren; het recht 

van toegang tot het verhoren houdt in dat de advocaat tijdens het vooronderzoek bij de 

verhoren fysiek mag aanwezig zijn, wat moet toelaten een effectieve en concrete bijstand 

te verlenen en erop toe te zien dat het recht van verdediging niet wordt miskend; dit recht 

van toegang tot de advocaat kan een verdachte enkel worden ontzegd indien daartoe 

dwingende redenen zijn; dat zal slechts uitzonderlijk het geval zijn, die redenen hebben 

noodzakelijk een tijdelijk karakter en ze kunnen slechts worden aangenomen op grond 

van een specifieke beoordeling van de omstandigheden van de zaak, zoals de dringende 

noodzaak om in een bepaalde zaak een ernstige aantasting van het leven, de vrijheid of 

de fysieke integriteit te voorkomen; een beperking van het recht op toegang op een 

wettelijke en dus algemene, verplichte en systematische basis vormt als dusdanig geen 

dwingende reden (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

 - Strafzaken - Recht op bijstand van een advocaat tijdens elk verhoor - Inhoud en 

doel van deze waarborg - Beperking van de waarborg wegens dwingende redenen

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome
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ARBEID

ARBEIDSBESCHERMING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Artikel 4 KB Dimona van 5 november 2002 verplicht de werkgever aan de instelling die 

belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen een aantal gegevens mee te 

delen betreffende de werkgever, de werknemer en zijn tewerkstelling en geeft uitlegging 

aan artikel 38 Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; die regeling heeft in elk 

geval tot doel te waarborgen dat de betrokken werknemers bij een van de takken van het 

socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten en dus de naleving van de wetgeving ter zake te 

verzekeren; de Sociale documentenwet verplicht de werkgever bepaalde sociale 

documenten bij te houden; die wet beperkt de controledoelstelling van die documenten 

niet tot specifieke sociale wetten; bijgevolg is het personeelsregister dat met deze wet 

wordt verplicht gesteld, bedoeld om zowel de toepassing van de sociale wetten 

betreffende de sociale zekerheid als die betreffende het arbeidsrecht met inbegrip van de 

arbeidsreglementering te controleren (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.

Arbeidsbescherming - Werknemers - Dimona-aangifteplicht - Plicht tot het 

bijhouden van sociale documenten - Personeelsregister - Controle op de 

tewerkstelling en arbeidsreglementering

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 4 KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 

toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstels

- Art. 38 Wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid 

van de wettelijke pensioenstelsels

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-17/19 (Bouyges 

travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures) van 14 mei 2020 volgt dat 

moet worden onderzocht of de Belgische regelgever met de Dimona-aangifteplicht enkel 

een socialezekerheidsrechtelijke doelstelling heeft dan wel of hij daarnaast ook beoogt de 

doeltreffendheid van de door de bevoegde nationale autoriteiten uitgevoerde controles 

te waarborgen om ervoor te zorgen dat de in het arbeidsrecht vastgestelde 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden worden nageleefd (1). (1) Zie 

andersluidende concl. OM.

Arbeidsbescherming - Verordeningen EU 1408/71 en 883/2004 - Werknemers - 

Buitenlandse werknemers met een A1-attest - Coördinatie van de sociale zekerheid - 

Dimona-aangifteplicht - Naleving van arbeidsvoorwaarden

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Arbeidsbescherming - Werknemers - Dimona-aangifteplicht - Aansluiting van de 

werknemer bij de sociale zekerheid - Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden - 

Controle - Doelstellingen
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit de artikel 4, § 1, 1., en 4, § 1bis  Sociale Documentenwet en art. 3, § 1 KB van 8 

augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten volgt dat de Dimona-

aangifteplicht het bijhouden van een personeelsregister vervangt; daaruit moet worden 

afgeleid dat de regelgever met de invoering van de Dimona-aangifteplicht niet uitsluitend 

beoogt te verzekeren dat de betrokken werknemers zouden zijn aangesloten bij een 

sociaalzekerheidsstelsel en de naleving van de ter zake geldende regelgeving, maar 

daarnaast en dus bijkomend ook als doel heeft de doeltreffendheid te waarborgen van de 

door de bevoegde nationale autoriteiten uitgevoerde controles betreffende de in het 

arbeidsrecht vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (1). (1) Zie 

andersluidende concl. OM.

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 3, § 1 KB 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 4, § 1, 1., et § 1bis KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Uit de bepalingen van artikel 3, b), Richtlijn 2002/15/EG en artikelen 3.2.1. en 3.2.2. CAO 

27 januari 2005 volgt dat de tijd die een tweede bestuurder van een voertuig doorbrengt 

tijdens de rit naast de bestuurder of in de slaapcabine, waardoor hij op elk ogenblik 

beschikbaar is om het besturen van een voertuig over te nemen, voor zover hem dat met 

inachtneming van de verplichte rij- en rusttijdens is toegestaan, en de tijd dat hij tijdens 

die verplichte rusttijden naast een andere chauffeur van een voertuig aanwezig moet zijn, 

geen tijd is waarover die bestuurder vrij beschikt en evenmin tijd die hij zichzelf toe-eigent.

Arbeidstijden en rusttijden - Mobiele werkzaamheden in het wegvervoer - 

Beschikbaarheidstijd - Tweede bestuurder

16 februari 2021 P.20.1040.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

- Art. 3 Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de 

organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen

SOCIALE DOCUMENTEN

Artikel 4 KB Dimona van 5 november 2002 verplicht de werkgever aan de instelling die 

belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen een aantal gegevens mee te 

delen betreffende de werkgever, de werknemer en zijn tewerkstelling en geeft uitlegging 

aan artikel 38 Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; die regeling heeft in elk 

geval tot doel te waarborgen dat de betrokken werknemers bij een van de takken van het 

socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten en dus de naleving van de wetgeving ter zake te 

verzekeren; de Sociale documentenwet verplicht de werkgever bepaalde sociale 

documenten bij te houden; die wet beperkt de controledoelstelling van die documenten 

niet tot specifieke sociale wetten; bijgevolg is het personeelsregister dat met deze wet 

wordt verplicht gesteld, bedoeld om zowel de toepassing van de sociale wetten 

betreffende de sociale zekerheid als die betreffende het arbeidsrecht met inbegrip van de 

arbeidsreglementering te controleren (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.

Sociale documenten - Werknemers - Dimona-aangifteplicht - Plicht tot het 

bijhouden van sociale documenten - Personeelsregister - Controle op de 

tewerkstelling en arbeidsreglementering
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.1119 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 4 KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 

toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstels

- Art. 38 Wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid 

van de wettelijke pensioenstelsels

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit de artikel 4, § 1, 1., en 4, § 1bis  Sociale Documentenwet en art. 3, § 1 KB van 8 

augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten volgt dat de Dimona-

aangifteplicht het bijhouden van een personeelsregister vervangt; daaruit moet worden 

afgeleid dat de regelgever met de invoering van de Dimona-aangifteplicht niet uitsluitend 

beoogt te verzekeren dat de betrokken werknemers zouden zijn aangesloten bij een 

sociaalzekerheidsstelsel en de naleving van de ter zake geldende regelgeving, maar 

daarnaast en dus bijkomend ook als doel heeft de doeltreffendheid te waarborgen van de 

door de bevoegde nationale autoriteiten uitgevoerde controles betreffende de in het 

arbeidsrecht vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (1). (1) Zie 

andersluidende concl. OM.

Sociale documenten - Werknemers - Dimona-aangifteplicht - Aansluiting van de 

werknemer bij de sociale zekerheid - Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden - 

Controle - Doelstellingen

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 3, § 1 KB 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 4, § 1, 1., et § 1bis KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten

TIJDELIJKE ARBEID

Tijdelijke arbeid - Tewerkstelling van Bulgaarse werknemers zonder arbeidskaart 

vóór 1 januari 2014 - Vrijstelling van de arbeidskaart na 1 januari 2014 - 

Ongewijzigde strafbaarstelling - Legaliteitsbeginsel
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Volgens artikel 4, § 1, eerste lid, Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 moet de 

werkgever die een buitenlandse werknemer wenst tewerk te stellen vooraf een 

arbeidsvergunning hebben verkregen van de bevoegde overheid; volgens artikel 5 van 

dezelfde wet moet, om arbeid te verrichten, de buitenlandse werknemer vooraf een 

arbeidskaart hebben verkregen van de bevoegde overheid, hij mag deze arbeid enkel 

verrichten binnen de perken van deze arbeidskaart; volgens artikel 6 van dezelfde wet is 

de in artikel 5 bedoelde arbeidskaart niet vereist wanneer de werkgever één der volgende 

documenten heeft verkregen: 1° een gemeenschappelijke arbeidsvergunning zoals 

bepaald in artikel 4, § 3; 2° een voorlopige arbeidsvergunning zoals bepaald in artikel 4, § 

4; de tewerkstelling van een werknemer zonder te voldoen aan de verplichtingen van de 

Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 is aldus steeds strafbaar gebleven; volgens artikel 

2, 1°, Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 moet voor de toepassing van deze wet 

worden verstaan onder buitenlandse onderdanen en werknemers: de onderdanen en 

werknemers die niet de Belgische nationaliteit bezitten; volgens artikel 2, 1°, koninklijk 

besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zoals toepasselijk tijdens de 

incriminatieperiode, zijn de onderdanen van de Europese Economische Ruimte vrijgesteld 

van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart; volgens artikel 38ter van 

hetzelfde koninklijk besluit zoals toepasselijk tijdens de incriminatieperiode waren de 

vrijstellingen bedoeld bij artikelen 2, 1°, in de regel niet van toepassing op de onderdanen 

van onder meer de Republiek Bulgarije; vanaf de opheffing van deze overgangsmaatregel 

is voor de tewerkstelling van Bulgaarse onderdanen niet langer een arbeidskaart en 

arbeidsvergunning vereist; uit de omstandigheid dat een onderdaan van een ander land 

tot 31 december 2013 in bezit diende te zijn van een arbeidskaart en de werkgever van 

een arbeidsvergunning om in België te worden tewerkgesteld, maar vanaf dan een 

vrijstelling geldt, volgt niet dat de bedoelde feiten na 31 december 2013 niet langer 

strafbaar zijn (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Artt. 2, 1° en 38ter KB 9 juni 1999 houdende uitvoering wet 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling 

van buitenlandse werknemers

- Artt. 2 en 4 Wet 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
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ARBEIDSOVEREENKOMST

PROEFBEDING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.7

Artikel 67, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet sluit niet uit dat een beding van proeftijd, op 

grond waarvan de partijen zich ervan kunnen verzekeren dat de bediende voldoet aan de 

vereisten van de bezoldigde functie die hem door de overeenkomst bij de werkgever 

wordt toegewezen, rechtsgeldig in de overeenkomst kan worden ingevoegd, zelfs al heeft 

de bediende bij zijn voorgaande werkgever dezelfde functie uitgeoefend (1) (2). (1) Zie 

concl. OM in Pas. 2020, nr. 533. (2) De artikelen 67, § 1, en 82, § 2, tweede lid, 

Arbeidsovereenkomstenwet, vóór de opheffing ervan door de wet van 26 december 2013.

Proefbeding - Opeenvolgende werkgevers - Zelfde economische exploitatie-eenheid

14 september 2020 S.19.0048.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.7

- Art. 67, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

VERJARING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.7

Voor de toepassing van artikel 82, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet wordt 

onder de bewoordingen “dezelfde werkgever” de economische exploitatie-eenheid 

verstaan waarvoor de arbeidsprestaties ononderbroken zijn geleverd, zelfs als deze is 

samengesteld uit onderscheiden rechtspersonen waarmee de bediende opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten zou hebben gesloten; die toepassing is beperkt tot de 

vaststelling van de opzeggingstermijn (1) (2). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 533. (2) De 

artikelen 67, § 1, en 82, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet, vóór de opheffing 

ervan door de wet van 26 december 2013.

Verjaring - Aanvang - Opeenvolgende werkgevers - Zelfde economische exploitatie-

eenheid

14 september 2020 S.19.0048.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.7

- Art. 82, § 2, tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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ARTS

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210423.1N.4

Het hoger beroep wordt gestuurd aan de voorzitter van de provinciale raad die de 

beslissing heeft gewezen, zodat een hoger beroep dat niet is verstuurd aan de voorzitter 

van de provinciale raad die de beslissing heeft gewezen, niet voldoet aan die voorwaarde, 

ook al heeft de voorzitter van de provinciale raad kennis gekregen van het hoger beroep 

(1). (1) Zie concl. OM.

 - Te richten aan de voorzitter van de provinciale raad - Niet naleving van deze 

vereiste - Tuchtzaken - Hoger beroep

23 april 2021 D.20.0006.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210423.1N.4

- Art. 29 KB 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der 

geneesheren
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BANKWEZEN - KREDIETWEZEN - SPAARWEZEN

ALLERLEI

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.9

Een geldlening is een overeenkomst waarbij de uitlener aan de lener een bepaald 

geldbedrag ter beschikking stelt onder de verplichting dit bedrag terug te geven, 

vermeerderd met interest indien die is bedongen; het is een zakelijke overeenkomst die 

ontstaat door de afgifte van het geldbedrag; een kredietopening is een consensuele en 

wederkerige overeenkomst waarbij de kredietgever aan de kredietnemer tijdelijk en tot 

beloop van een bepaald bedrag hetzij geld hetzij kredietwaardigheid ter beschikking stelt 

zonder dat de kredietnemer verplicht is om van het krediet gebruik te maken; het staat 

aan de feitenrechter te oordelen of de kredietnemer in werkelijkheid over de vrijheid 

beschikt om het krediet al dan niet op te nemen (1). (1) Cass. 11 maart 2021, AR 

C.18.552.F, AC 2021, nr. 179; Cass. 27 april 2020, AR C.19.0602.N, AC 2020, nr. 250.

Allerlei - Geldlening - Kredietopening - Onderscheid - Voorwaarden - 

Overhandiging - Opneming

14 juni 2021 C.21.0025.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.9

- Artt. 1892, 1902 en 1907 Oud Burgerlijk Wetboek
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BELASTING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.4

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de non-retroactiviteit van de wet, dat vervat is 

in artikel 1 (oud artikel 2) Oud Burgerlijke Wetboek, is de nieuwe wet in de regel niet 

alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op 

de toekomstige gevolgen van onder de oude wet ontstane toestanden die zich voordoen 

of voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen 

afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; behoudens wanneer de 

aanslagtermijnen onder de oude wet verstreken zijn, is de nieuwe wet in verband met de 

termijn binnen dewelke een belastingaanslag kan worden gevestigd onmiddellijk van 

toepassing op de na haar inwerkingtreding gevestigde aanslagen, ook al is de 

belastingschuld reeds voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet ontstaan (1). (1) Zie 

concl. OM.

 - Allerlei - Algemene rechtsbeginselen - Werking in de tijd - Niet-terugwerkende 

kracht van een wet

21 mei 2021 F.19.0137.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.4

- Art. 3.3.3.0.1, § 1 Decreet 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit

- Art. 354 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1 Oud Burgerlijk Wetboek
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BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.3

Artikel 17, § 2, onder a) van de Zesde richtlijn moet worden uitgelegd dat wanneer een 

derde voordeel haalt uit de door de belastingplichtige gedane uitgaven, de 

omstandigheid dat laatstgenoemde een deel van de uitgaven kan doorrekenen aan die 

derde, een van de elementen vormt, naast alle andere omstandigheden waarin de 

betrokken handelingen hebben plaatsgevonden, die de rechter in aanmerking dient te 

nemen om de omvang van het recht op btw-aftrek van de belastingplichtige te bepalen.

 - Uitgaven die ten goede komen van derden - Recht op aftrek van voorbelasting

21 mei 2021 F.18.0046.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.3

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

- Art. 17 Richtlijn 77/388/EEG van de Raad (zesde richtlijn) van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie 

van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over 

de toegevoegde waarde : uniforme grondslag

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.3

Artikel 17, § 2, onder a) van de Zesde richtlijn moet worden uitgelegd dat wanneer een 

derde voordeel haalt uit de door de belastingplichtige gedane uitgaven, de 

omstandigheid dat laatstgenoemde een deel van de uitgaven kan doorrekenen aan die 

derde, een van de elementen vormt, naast alle andere omstandigheden waarin de 

betrokken handelingen hebben plaatsgevonden, die de rechter in aanmerking dient te 

nemen om de omvang van het recht op btw-aftrek van de belastingplichtige te bepalen.

 - Uitgaven die ten goede komen van derden - Recht op aftrek van voorbelasting

21 mei 2021 F.18.0046.N AC nr. 251ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.3

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

- Art. 17 Richtlijn 77/388/EEG van de Raad (zesde richtlijn) van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie 

van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over 

de toegevoegde waarde : uniforme grondslag
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BERUSTING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.8

Berusting in een beslissing die gegrond is op een bepaling van openbare orde, is nietig 

(1). (1) Zie andersluidende concl.  OM in Pas. 2020, nr. 550 dat oordeelde dat de berusting 

van de gefailleerde in het vonnis van faillietverklaring geen aantasting van de openbare 

orde inhoudt.

 - Voorwaarden - Openbare orde - Faillissement - Vonnis van faillietverklaring - 

Berusting - Geldigheid

17 september 2020 C.19.0656.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.8

- Art. 1044, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

INTERNERING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Indien een van zijn vrijheid beroofde geesteszieke terug gezond is, moet hij in beginsel in 

vrijheid worden gesteld; de vaststelling dat de betrokkene niet langer geestesziek is, 

impliceert evenwel niet dat die invrijheidstelling dadelijk en onvoorwaardelijk moet 

gebeuren, voor zover de uitgestelde invrijheidstelling in overeenstemming is met de 

doelstellingen van artikel 5.1.e EVRM en die vrijlating niet onredelijk lang wordt 

uitgesteld. 

Internering - Vrijheidsberoving van een geesteszieke - Niet langer geestesziek - 

Invrijheidstelling

16 februari 2021 P.21.0114.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

KAMER VOOR BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Uit artikel 5.1.e en 5.4 EVRM volgt niet dat de kamer voor de bescherming van de 

maatschappij, multidisciplinair en gespecialiseerd rechtscollege inzake internering, 

gebonden is door de zienswijze van een deskundige betreffende het nog steeds bestaan 

van een ernstige geestesziekte, de actuele gevaarlijkheid van de betrokkene en de 

behandelmogelijkheden; uit die bepalingen volgt evenmin dat de kamer verplicht is de 

definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde te bevelen op de enkele grond dat een 

psychiatrisch deskundige van oordeel zou zijn dat het behandelplafond van die 

geïnterneerde is bereikt en dat niet te verwachten is dat zijn persoonlijkheidsstoornis nog 

verder kan worden beïnvloed. 

Kamer voor bescherming van de maatschappij - Vrijheidsberoving van een 

geesteszieke - Zienswijze van de deskundige - Behandelmogelijkheden - Beoordeling

16 februari 2021 P.21.0114.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Uit artikel 5.1.e en 5.4 EVRM volgt dat de vrijheidsberoving van een geesteszieke slechts 

rechtmatig is, indien (a) uit een objectieve en medische expertise blijkt dat de betrokkene 

is getroffen door een reële en voortdurende mentale stoornis, (b) die stoornis van aard is 

dat zij de vrijheidsberoving rechtvaardigt en (c) de vrijheidsberoving niet langer duurt dan 

noodzakelijk is; bij deze beoordeling spelen niet alleen strikt medische elementen een rol, 

maar ook het gevaar dat de betrokkene vormt voor de samenleving.  

Kamer voor bescherming van de maatschappij - Vrijheidsberoving van een 

geesteszieke - Behoud van de detentie - Beoordeling - Gevaar voor de samenleving

16 februari 2021 P.21.0114.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11
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BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN

EXPLOOT

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.4

Een gerechtsdeurwaardersexploot moet vermelden welke akten het voorwerp zijn van de 

betekening zodat het louter toevoegen van een akte die niet als een te betekenen stuk 

wordt vermeld in het betekeningsexploot onvoldoende is opdat er sprake is van een 

rechtsgeldige betekening van die akte.

Exploot - Inhoud van de akte - Te betekenen stuk - Niet-vermelding

18 juni 2021 C.20.0092.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.4

- Art. 32, 1° Gerechtelijk Wetboek

IN HET BUITENLAND

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7

Artikel 6.1 EVRM vereist dat een bij verstek veroordeelde wordt geïnformeerd over het 

recht om tegen die beslissing verzet aan te tekenen en over de termijn om dat te doen en 

die kennisgeving kan gebeuren op het ogenblik van de betekening van de 

verstekbeslissing of op elk ander tijdstip dat de veroordeelde toelaat het rechtsmiddel aan 

te wenden; indien niet vaststaat dat de bij verstek veroordeelde werd geïnformeerd over 

zijn recht om verzet aan te tekenen en over de termijn om dit te doen, kan de rechter het 

verzet niet onontvankelijk verklaren wegens laattijdigheid en het is daarbij zonder belang 

dat de oorzaak van de laattijdigheid geen verband houdt met het niet-informeren van de 

bij verstek veroordeelde (1). (1) Cass. 28 juni 2017, AR P.17.0490.F, AC 2017, nr. 428; Cass. 

23 februari 2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161, RW 2012-2013, p. 215 en noot van B. 

DE SMET, "Vormvereisten bij de betekening van verstekvonnissen"; EHRM, Hakimi t. 

België, 29 juni 2010, RABG, 2011, p. 91; EHRM, Faniel t. België, 1 maart 2011, JLMB, 2011, 

p. 788, noot P. THEVISSEN, "La notification des règles d'opposition comme condition du 

procès équitable", T.Strafr., 2011, p. 189, noot C. VAN DEUREN, "Informatieplicht omtrent 

rechtsmiddelen veralgemeend". 

In het buitenland - Strafzaken - Veroordeling bij verstek - Betekening van de 

beslissing aan de veroordeelde - Informatie nopens het recht om verzet aan te 

tekenen - Recht op een eerlijk proces - Draagwijdte

23 februari 2021 P.20.1146.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7

- Art. 6.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.12

De betekening van de beschikking die partneralimentatie oplegt stuit de vijfjarige 

verjaringstermijn van artikel 3:324, lid 1, Nederlands Burgerlijk Wetboek, voor wat betreft 

hetgeen ingevolge de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald.

In het buitenland - Exequatur - Betekening - Tenuitvoerlegging - Verjaringstermijn - 

Stuiting

18 juni 2021 C.21.0048.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.12

- Artt. 3:324, eerste lid, en 3:325, tweede lid Nederlands Burgerlijk Wetboek

In het buitenland - Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en 

de Raad van 13 november 2007 - Rechtsgeldigheid
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.4

Een stuk dat louter ter kennis wordt gebracht naar aanleiding van de betekening van een 

andere akte conform de Betekeningsverordening, maar dat niet in het betekeningsexploot 

als een te betekenen stuk wordt vermeld en waarop noch de aanvraag tot betekening 

middels het modelformulier in bijlage I noch het aan het betekeningsexploot gehechte 

modelformulier in bijlage II afzonderlijk betrekking hebben, kan niet als daadwerkelijk en 

doeltreffend ontvangen worden beschouwd in de zin van artikel 7 van de verordening, nu 

in het licht van het doel om het recht van verdediging te beschermen van degene voor 

wie het stuk bestemd is, deze slechts ten aanzien van het stuk dat daadwerkelijk het 

voorwerp en het doel van de betekening vormt, zijn rechten kan kennen op een wijze die 

hem toelaat een nuttig verweer te voeren (1). (1) HvJ (EU) 19 december 2012, C-325/11, 

Alder, r.o.41; HvJ (EU) 16 september 2015, C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd., r.o. 32 en 55; 

HvJ (EU) 28 april 2016, C-384/14, Alta Realitat SL, r.o. 50 en 68; HvJ (EU) 2 maart 2017, C-

354/15, Henderson, r.o. 52 en 56; HvJ (EU) 6 september 2018, C-21/17, Caitlin Europe SE, 

r.o. 34 en 38.

18 juni 2021 C.20.0092.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.4

- Artt. 4, eerste en derde lid, 7, eerste lid, en 8, eerste lid Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 november 2007
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BETICHTING VAN VALSHEID

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.7

Een van de voorwaarden voor de ontvankelijkverklaring van een naar aanleiding van een 

cassatieberoep ingestelde valsheidsvordering bestaat erin dat de betichting van valsheid 

waarschijnlijk genoeg moet zijn om de bewijskracht van een officiële akte van 

rechtspleging aan te tasten (1). (1) Cass. 9 december 2008, AR P.08.0750.N, AC 2008, nr. 

710.

 - Strafzaken - Cassatiegeding - Valsheidsvordering bij tussenvordering - 

Toelaatbaarheid

18 november 2020 P.20.0940.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.7

- Art. 907 Gerechtelijk Wetboek
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BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2

Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het gebruik van 

onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken slechts worden geweerd indien de 

bewijsverkrijging de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of indien hierdoor het recht 

op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht; de rechter dient hierbij rekening te 

houden met al de omstandigheden van de zaak, waaronder de wijze waarop het bewijs 

werd verkregen, de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan, de ernst 

van de onrechtmatigheid en de mate waarin hierdoor het recht van de wederpartij werd 

geschonden, de bewijsnood van de partij die de onrechtmatigheid beging en de houding 

van de wederpartij (1). (1) Cass. 9 november 2018, AR C.17.0220.N-C.17.0318.N, AC 2018, 

nr. 620.

Burgerlijke zaken - Bewijslast - Beoordelingsvrijheid - Onrechtmatig verkregen 

bewijs - Beoordeling toelaatbaarheid door de rechter - Wijze - Wering

14 juni 2021 C.20.0418.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 6 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.2

De appelrechters die aan de betwiste overeenkomst de gevolgen toekennen die zij, 

volgens hun uitleg ervan, wettelijk tussen de partijen heeft, miskennen de verbindende 

kracht van de overeenkomst niet.

Burgerlijke zaken - Geschriften - Bewijskracht - Bewijskracht van een 

overeenkomst - Draagwijdte - Taak van de rechter

18 juni 2021 C.20.0051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.2

- Art. 1134, eerste lid Oud Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

De rechter oordeelt in feite of een bepaalde vermelding in een proces-verbaal van de 

politie, ongeacht of dit bijzondere bewijswaarde heeft, een verschrijving inhoudt; aldus 

kan de rechter een materiële vergissing in een proces-verbaal verbeteren met betrekking 

tot de vermelding van de taal die een bestuurder van een voertuig al dan niet machtig is, 

zonder dat hierdoor enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken wordt geschonden of 

het recht op een eerlijk proces wordt miskend. 

Strafzaken - Geschriften - Algemeen - Proces-verbaal van politie - Verschrijving - 

Materiële vergissing met betrekking tot de taal die men al dan niet machtig is - 

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

Strafzaken - Getuigen - Vooronderzoek - Verhoor van verdachten of getuigen met 

bijstand van een beëdigde tolk door een opsporingsambtenaar  - Verschil met het 

verhoor van een beklaagde of beschuldigde op de openbare terechtzetting met 

bijstand van een beëdigde tolk - Betwistingen over de onpartijdigheid van de tolk en 
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

De rechtstoestand waarin een persoon die met behulp van een beëdigd tolk door een 

opsporingsambtenaar wordt verhoord tijdens een gerechtelijk- of opsporingsonderzoek 

valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een beklaagde of een beschuldigde die 

met behulp van een beëdigd tolk wordt verhoord door de rechter op een rechtszitting, 

gebeurlijk in aanwezigheid van een rechtsprekende jury; in het eerste geval kunnen na het 

verhoor betwistingen over de onpartijdigheid van de tolk en de kwaliteit van de vertolking 

worden voorgelegd aan het onderzoeks- of het vonnisgerecht, in het tweede geval 

gebeurt de vertolking in aanwezigheid van het rechtscollege dat dadelijk over eventuele 

betwistingen te oordelen heeft (1) (2) (3). (1) Zie gelijkluidende concl. OM. (2) Art. 282 

Wetboek van Strafvordering, in de versie van vóór de wijziging bij art. 4 Wet 10 april 2014. 

(3) Art. 332 Wetboek van Strafvordering, in de versie van vóór de wijziging bij art. 148 Wet 

21 december 2009.

de kwaliteit van de vertolking

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Artt. 282 en 332 Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit artikel 192 Grondwet, artikel 601, 1° Gerechtelijk Wetboek, artikel 2 Decreet 20 juli 

1831, artikel 31 Taalwet Gerechtszaken, artikel 62 Sociaal Strafwetboek en artikel 47bis, § 

1, 5 Wetboek van Strafvordering volgt dat behoudens afwijkende regeling alle burgers die 

met een openbare dienst worden belast de door artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 

bedoelde eed moeten afleggen en dat dit ook het geval was voor een tolk die in 

gerechtszaken een vertaal- of vertolkingsopdracht uitvoert, tenzij hij op de rechtszitting 

zelf wordt beëdigd (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

Strafzaken - Getuigen - Vooronderzoek - Bijstand van een beëdigde tolk tijdens het 

verhoor door een sociaal inspecteur vóór 1 december 2016 - Aflegging van de eed 

van art. 2 Decreet 20 juli 1831 voor de vrederechter

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 47bis, § 1.5 Wetboek van Strafvordering

- Art. 62 Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artttt. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 601, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 192 De gecoördineerde Grondwet 1994

Strafzaken - Eed - Vooronderzoek - Verhoor van verdachten of getuigen met bijstand 

van een beëdigde tolk door een opsporingsambtenaar  - Verschil met het verhoor 

van een beklaagde of beschuldigde op de openbare terechtzetting met bijstand van 

een beëdigde tolk - Betwistingen over de onpartijdigheid van de tolk en de kwaliteit 

van de vertolking
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

De rechtstoestand waarin een persoon die met behulp van een beëdigd tolk door een 

opsporingsambtenaar wordt verhoord tijdens een gerechtelijk- of opsporingsonderzoek 

valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een beklaagde of een beschuldigde die 

met behulp van een beëdigd tolk wordt verhoord door de rechter op een rechtszitting, 

gebeurlijk in aanwezigheid van een rechtsprekende jury; in het eerste geval kunnen na het 

verhoor betwistingen over de onpartijdigheid van de tolk en de kwaliteit van de vertolking 

worden voorgelegd aan het onderzoeks- of het vonnisgerecht, in het tweede geval 

gebeurt de vertolking in aanwezigheid van het rechtscollege dat dadelijk over eventuele 

betwistingen te oordelen heeft (1) (2) (3). (1) Zie gelijkluidende concl. OM. (2) Art. 282 

Wetboek van Strafvordering, in de versie van vóór de wijziging bij art. 4 Wet 10 april 2014. 

(3) Art. 332 Wetboek van Strafvordering, in de versie van vóór de wijziging bij art. 148 Wet 

21 december 2009.

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Artt. 282 en 332 Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit artikel 192 Grondwet, artikel 601, 1° Gerechtelijk Wetboek, artikel 2 Decreet 20 juli 

1831, artikel 31 Taalwet Gerechtszaken, artikel 62 Sociaal Strafwetboek en artikel 47bis, § 

1, 5 Wetboek van Strafvordering volgt dat behoudens afwijkende regeling alle burgers die 

met een openbare dienst worden belast de door artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 

bedoelde eed moeten afleggen en dat dit ook het geval was voor een tolk die in 

gerechtszaken een vertaal- of vertolkingsopdracht uitvoert, tenzij hij op de rechtszitting 

zelf wordt beëdigd (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

Strafzaken - Eed - Vooronderzoek - Verhoor van verdachten en getuigen - Bijstand 

van een beëdigde tolk tijdens het verhoor door een sociaal inspecteur vóór 1 

december 2016 - Aflegging van de eed van art. 2 Decreet 20 juli 1831 voor de 

vrederechter

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 47bis, § 1.5 Wetboek van Strafvordering

- Art. 62 Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artttt. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 601, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 192 De gecoördineerde Grondwet 1994
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BURGERLIJKE RECHTEN - POLITIEKE RECHTEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2

Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het gebruik van 

onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken slechts worden geweerd indien de 

bewijsverkrijging de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of indien hierdoor het recht 

op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht; de rechter dient hierbij rekening te 

houden met al de omstandigheden van de zaak, waaronder de wijze waarop het bewijs 

werd verkregen, de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan, de ernst 

van de onrechtmatigheid en de mate waarin hierdoor het recht van de wederpartij werd 

geschonden, de bewijsnood van de partij die de onrechtmatigheid beging en de houding 

van de wederpartij (1). (1) Cass. 9 november 2018, AR C.17.0220.N-C.17.0318.N, AC 2018, 

nr. 620.

 - Artikel 14, IVBPR - Onrechtmatig verkregen bewijs - Beoordeling toelaatbaarheid 

door de rechter - Wijze - Wering

14 juni 2021 C.20.0418.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 6 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4

De burgerlijke rechtsvordering die tezelfdertijd en voor dezelfde rechters kan worden 

ingesteld als de strafvordering wordt voor de strafrechter gebracht door eenieder die kan 

beweren persoonlijk te zijn benadeeld door het misdrijf waarop de strafvordering 

betrekking heeft, of door eenieder die kan bewijzen het slachtoffer van dat misdrijf te zijn 

geweest (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 710.

 - Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter - Voorwerp - Herstel van 

schade veroorzaakt door een misdrijf - Titularis van de vordering

18 november 2020 P.20.0012.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek

26/ 134



Libercas 11 - 2022

CASSATIEBEROEP

BURGERLIJKE ZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.12

De betekening van de beschikking die partneralimentatie oplegt stuit de vijfjarige 

verjaringstermijn van artikel 3:324, lid 1, Nederlands Burgerlijk Wetboek, voor wat betreft 

hetgeen ingevolge de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald.

Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het cassatieberoep en vermeldingen - 

Vreemde wet

18 juni 2021 C.21.0048.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.12

- Artt. 3:324, eerste lid, en 3:325, tweede lid Nederlands Burgerlijk Wetboek

STRAFZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.7

Een van de voorwaarden voor de ontvankelijkverklaring van een naar aanleiding van een 

cassatieberoep ingestelde valsheidsvordering bestaat erin dat de betichting van valsheid 

waarschijnlijk genoeg moet zijn om de bewijskracht van een officiële akte van 

rechtspleging aan te tasten (1). (1) Cass. 9 december 2008, AR P.08.0750.N, AC 2008, nr. 

710.

Strafzaken - Algemeen - Valsheidsvordering bij tussenvordering - Toelaatbaarheid

18 november 2020 P.20.0940.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.7

- Art. 907 Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.11

Volgens artikel 420, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan cassatieberoep in beginsel 

slechts worden ingesteld na de eindbeslissing en er is een eindbeslissing indien de rechter 

uitspraak doet over de gehele vordering en hij zijn rechtsmacht betreffende die vordering 

volledig heeft uitgeoefend (1). (1) F. VAN VOLSEM, "Het onmiddellijk en het uitgestelde 

cassatieberoep tegen beslissingen op de strafvordering na potpourri II", noot onder 

Cassatie 8 maart 2016, RABG 2016/14, 1033-1059. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Algemeen - Eindbeslissing

23 februari 2021 P.21.0008.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.11

- Art. 420, eerste lid Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.11

Het arrest dat geen uitspraak heeft gedaan wat betreft het door het openbaar ministerie 

ingestelde hoger beroep betreffende een beklaagde , heeft zijn rechtsmacht over de 

beslissing op strafvordering betreffende die beklaagde niet volledig uitgeput en het arrest 

is in die mate geen eindbeslissing, zodat er afstand kan worden gedaan van het 

cassatieberoep; in zoverre dat arrest wel een eindbeslissing is wat betreft de uitspraak op 

de burgerlijke rechtsvordering gericht tegen die beklaagde kan er geen afstand worden 

gedaan van het cassatieberoep (1). (1) S. VAN OVERBEKE, Afstand van cassatieberoep in 

strafzaken, Kluwer, 2008.

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Hoger beroep door het openbaar ministerie - 

Geen uitspraak door de appelrechters - Geen eindbeslissing

23 februari 2021 P.21.0008.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.11
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.11

Het arrest dat geen uitspraak heeft gedaan wat betreft het door het openbaar ministerie 

ingestelde hoger beroep betreffende een beklaagde , heeft zijn rechtsmacht over de 

beslissing op strafvordering betreffende die beklaagde niet volledig uitgeput en het arrest 

is in die mate geen eindbeslissing, zodat er afstand kan worden gedaan van het 

cassatieberoep; in zoverre dat arrest wel een eindbeslissing is wat betreft de uitspraak op 

de burgerlijke rechtsvordering gericht tegen die beklaagde kan er geen afstand worden 

gedaan van het cassatieberoep (1). (1) S. VAN OVERBEKE, Afstand van cassatieberoep in 

strafzaken, Kluwer, 2008.

Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering - Uitspraak door de appelrechters 

over de burgerlijke rechtsvordering - Eindbeslissing

23 februari 2021 P.21.0008.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.11
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CASSATIEMIDDELEN

BURGERLIJKE ZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

Zelfs al is het middel gegrond op wettelijke bepalingen die van openbare orde of van 

dwingend recht zijn, kan het enkel voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd indien 

de feitelijke gegevens die voor de beoordeling noodzakelijk zijn, blijken uit de bestreden 

beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan (1). (1) Cass. 19 

december 2017, AR P.17.0385.N, AC 2017, nr. 719; Cass. 21 maart 2014, AR C.13.0248.F, 

AC 2014, nr. 230; Cass. 9 november 2007, AR C.07.0093.F, AC 2007, nr. 543; Cass. 10 mei 

2002, AR F.01.0038.F, AC 2002, nr. 289; Cass. 27 oktober 2000, AR C.98.0407.N, AC 2000, 

nr. 583.

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel gegrond op wettelijke bepalingen van 

openbare orde of van dwingend recht - Ontvankelijkheid - Voorwaarde - 

Aanwezigheid van voor de beoordeling noodzakelijke feitelijke gegevens

26 oktober 2020 C.18.0349.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5
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COMMISSIE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.10

Een uitwinningsvergoeding zoals bepaald in artikel X.18 WER kan worden gecumuleerd 

met een bijkomende schadevergoeding zoals bedoeld in artikel X.19 WER, voor zover die 

andere dan de door de uitwinningsvergoeding gedekte schade vergoedt (1). (1) HvJ (EU) 

3 december 2015, C-338/14, Quenon.

 - Handelsagent - Uitwinningsvergoeding - Bijkomende schadevergoeding - Cumul

18 juni 2021 C.20.0553.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.10

- Artt. X.18 en X.19 Wetboek 28 februari 2013 van economisch recht

- Artt. 17.1 en 17.2, c) Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van 

de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.10

De werkelijk geleden schade waarvoor de handelsagent van de principaal een bijkomende 

schadevergoeding kan verkrijgen, die verschilt van de schade die gedekt wordt door de 

uitwinningsvergoeding, kan slechts betrekking hebben op kosten die de handelsagent op 

grond van een contractuele verplichting of op advies van de principaal ten behoeve van 

de uitvoering van de overeenkomst op zich heeft genomen en niet op de kosten die hij 

vrijwillig en op eigen initiatief heeft gemaakt.

 - Handelsagent - Werkelijk geleden schade - Bijkomende schadevergoeding - 

Gemaakte kosten

18 juni 2021 C.20.0553.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.10

- Art. X.19 Wetboek 28 februari 2013 van economisch recht
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DERDENVERZET

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.5

De voorwaarde dat het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep 

voorafgaandelijk moet worden uitgeput is enkel van toepassing op het geschil dat voor 

de rechtbank van eerste aanleg is gebracht door de belastingplichtige, maar niet op het 

derdenverzet dat wordt gedaan door een persoon die, ook al was hij de belasting 

verschuldigd, niet naar behoren is opgeroepen en niet in dat geschil is tussengekomen 

(1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 553.

 - Belastingzaken - Ontvankelijkheid - Voorwaarde - Uitputting van het 

administratief beroep - Draagwijdte - Tot betaling van de belasting gehouden 

derde - Toepassing

17 september 2020 F.20.0003.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.5

- Artt. 1122, 1125, eerste en derde lid, 1385undecies, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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DWANGSOM

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

De inleiding van een vordering tot verbetering van een vonnis heeft niet de schorsing van 

de uitvoerbare kracht van de te verbeteren beslissing tot gevolg; dat is evenmin het geval 

voor de tenuitvoerlegging van de dwangsom die is verbonden aan de te verbeteren 

beslissing (1). (1) Cass. 5 december 2008, AR C.07.0057.N, AC 2008, nr. 700.

 - Vordering tot verbetering - Uitvoerbare kracht

26 oktober 2020 C.18.0349.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

De rechter die een verbeterend vonnis wijst, beslist dat de verbeterde beslissing uitspraak 

doet zoals dat in het verbeterend vonnis wordt vermeld en, bijgevolg, vormt het 

verbeterend vonnis één geheel met het verbeterde vonnis (1). (1) Cass. 21 maart 2005, AR 

C.03.0578.N, AC 2005, nr. 174.

 - Verbeterend vonnis - Gegevens dat dit vonnis moet bevatten

26 oktober 2020 C.18.0349.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

Het verschuldigd karakter van een dwangsom hangt niet af van de voorwaarde dat de 

beslissing die deze dwangsom vaststelt, die na de betekening ervan werd verbeterd, 

opnieuw samen met het verbeterend vonnis wordt betekend en dat, tenzij het 

verbeterend vonnis hierover anders beschikt, de dwangsom is verschuldigd vanaf de 

betekening van de verbeterde beslissing.

 - Betekening van het vonnis dat de veroordeling tot betaling van een dwangsom 

inhoudt - Verbeterend vonnis - Voorwaarde van het verschuldigd karakter

26 oktober 2020 C.18.0349.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

- Artt. 794, 1495, eerste lid, en 1385bis, derde lid Gerechtelijk Wetboek
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EED

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit artikel 192 Grondwet, artikel 601, 1° Gerechtelijk Wetboek, artikel 2 Decreet 20 juli 

1831, artikel 31 Taalwet Gerechtszaken, artikel 62 Sociaal Strafwetboek en artikel 47bis, § 

1, 5 Wetboek van Strafvordering volgt dat behoudens afwijkende regeling alle burgers die 

met een openbare dienst worden belast de door artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 

bedoelde eed moeten afleggen en dat dit ook het geval was voor een tolk die in 

gerechtszaken een vertaal- of vertolkingsopdracht uitvoert, tenzij hij op de rechtszitting 

zelf wordt beëdigd (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

 - Vooronderzoek - Verhoor van verdachten en getuigen - Bijstand van een beëdigde 

tolk tijdens het verhoor door een sociaal inspecteur vóór 1 december 2016 - 

Aflegging van de eed van art. 2 Decreet 20 juli 1831 voor de vrederechter

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 47bis, § 1.5 Wetboek van Strafvordering

- Art. 62 Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artttt. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 601, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 192 De gecoördineerde Grondwet 1994

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

De rechtstoestand waarin een persoon die met behulp van een beëdigd tolk door een 

opsporingsambtenaar wordt verhoord tijdens een gerechtelijk- of opsporingsonderzoek 

valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een beklaagde of een beschuldigde die 

met behulp van een beëdigd tolk wordt verhoord door de rechter op een rechtszitting, 

gebeurlijk in aanwezigheid van een rechtsprekende jury; in het eerste geval kunnen na het 

verhoor betwistingen over de onpartijdigheid van de tolk en de kwaliteit van de vertolking 

worden voorgelegd aan het onderzoeks- of het vonnisgerecht, in het tweede geval 

gebeurt de vertolking in aanwezigheid van het rechtscollege dat dadelijk over eventuele 

betwistingen te oordelen heeft (1) (2) (3). (1) Zie gelijkluidende concl. OM. (2) Art. 282 

Wetboek van Strafvordering, in de versie van vóór de wijziging bij art. 4 Wet 10 april 2014. 

(3) Art. 332 Wetboek van Strafvordering, in de versie van vóór de wijziging bij art. 148 Wet 

21 december 2009.

 - Vooronderzoek - Verhoor van verdachten of getuigen met bijstand van een 

beëdigde tolk door een opsporingsambtenaar  - Verschil met het verhoor van een 

beklaagde of beschuldigde op de openbare terechtzetting met bijstand van een 

beëdigde tolk - Betwistingen over de onpartijdigheid van de tolk en de kwaliteit van 

de vertolking

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Artt. 282 en 332 Wetboek van Strafvordering
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EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.17

De Belgische onderzoeksgerechten hebben geen rechtsmacht om in het kader van de 

tenuitvoerlegging van het uitgevaardigde Europees aanhoudingsbevel de wettigheid en 

regelmatigheid van dit bevel te beoordelen; die beoordeling komt de rechter van de 

uitvaardigende staat toe.

 - Tenuitvoerlegging - Regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel - 

Beoordeling door het onderzoeksgerecht

6 oktober 2020 P.20.0944.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.17
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EUROPESE UNIE

ALGEMEEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-17/19 (Bouyges 

travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures) van 14 mei 2020 volgt dat 

moet worden onderzocht of de Belgische regelgever met de Dimona-aangifteplicht enkel 

een socialezekerheidsrechtelijke doelstelling heeft dan wel of hij daarnaast ook beoogt de 

doeltreffendheid van de door de bevoegde nationale autoriteiten uitgevoerde controles 

te waarborgen om ervoor te zorgen dat de in het arbeidsrecht vastgestelde 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden worden nageleefd (1). (1) Zie 

andersluidende concl. OM.

Algemeen - Verordeningen EU 1408/71 en 883/2004 - Buitenlandse werknemers met 

een A1-attest - Coördinatie van de sociale zekerheid - Dimona-aangifteplicht - 

Naleving van arbeidsvoorwaarden

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

ALLERLEI

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.4

Uitsluitend de stukken waarvan de verzendende instantie de betekening aanvraagt 

middels het modelformulier in bijlage I, krachtens artikel 4, lid 3 Betekeningsverordening, 

en die de ontvangende instantie in het betekeningsexploot als voorwerp van de 

betekening vermeldt, met de mededeling middels het modelformulier in bijlage II dat de 

bestemmeling kan weigeren die stukken in ontvangst te nemen, krachtens artikel 8, lid 1, 

van de verordening, worden geacht daadwerkelijk en doeltreffend te zijn ontvangen in de 

zin van artikel 7 Betekeningsverordening (1). (1) HvJ (EU) 19 december 2012, C-325/11, 

Alder, r.o.35-37.

Allerlei - Betekening gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken - 

Betekeningsverordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007 - Stukken - 

Daadwerkelijke en doeltreffende ontvangst

18 juni 2021 C.20.0092.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.4

Allerlei - Betekening gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken - 

Betekeningsverordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007 - 

Daadwerkelijke en doeltreffende ontvangst - Doel
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.4

Een stuk dat louter ter kennis wordt gebracht naar aanleiding van de betekening van een 

andere akte conform de Betekeningsverordening, maar dat niet in het betekeningsexploot 

als een te betekenen stuk wordt vermeld en waarop noch de aanvraag tot betekening 

middels het modelformulier in bijlage I noch het aan het betekeningsexploot gehechte 

modelformulier in bijlage II afzonderlijk betrekking hebben, kan niet als daadwerkelijk en 

doeltreffend ontvangen worden beschouwd in de zin van artikel 7 van de verordening, nu 

in het licht van het doel om het recht van verdediging te beschermen van degene voor 

wie het stuk bestemd is, deze slechts ten aanzien van het stuk dat daadwerkelijk het 

voorwerp en het doel van de betekening vormt, zijn rechten kan kennen op een wijze die 

hem toelaat een nuttig verweer te voeren (1). (1) HvJ (EU) 19 december 2012, C-325/11, 

Alder, r.o.41; HvJ (EU) 16 september 2015, C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd., r.o. 32 en 55; 

HvJ (EU) 28 april 2016, C-384/14, Alta Realitat SL, r.o. 50 en 68; HvJ (EU) 2 maart 2017, C-

354/15, Henderson, r.o. 52 en 56; HvJ (EU) 6 september 2018, C-21/17, Caitlin Europe SE, 

r.o. 34 en 38.

18 juni 2021 C.20.0092.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.4

- Artt. 4, eerste en derde lid, 7, eerste lid, en 8, eerste lid Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 november 2007

VERDRAGSBEPALINGEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4

Het arrest dat oordeelt dat het bedrag van de onterecht betaalde uitvoerrestituties op 

landbouwproducten als zodanig geen schade vormt waarvan de Commissie de 

vergoeding zou kunnen vorderen door middel van een voor de strafrechter ingestelde 

burgerlijke rechtsvordering, aangezien zij op grond van de Europese reglementering over 

een eigen herstelmogelijkheid beschikt en dat de Commissie niet aantoont dat de 

toekenning van de onterecht betaalde restituties, dankzij concurrentievervalsende 

misdrijven, op zich specifieke kosten voor de gemeenschapsbegroting heeft veroorzaakt, 

waarvoor zij over geen enkele eigen vergoedingswijze beschikt, sluit het bestaan van een 

oorzakelijk verband tussen de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen ten 

voordele van de beklaagde vennootschappen verrichte stortingen en de misdrijven 

actieve omkoping en schending van het beroepsgeheim, waaraan zij schuldig zijn 

verklaard, niet wettig uit (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 710.

Verdragsbepalingen - Beleid - Landbouwbeleid - Uitvoerrestituties op 

landbouwproducten - Rechtspersonen die schuldig zijn verklaard aan actieve 

omkoping en schending van het beroepsgeheim - Schade geleden door de Commissie 

van de Europese Gemeenschappen - Onterecht betaalde restituties - Oorzakelijk 

verband met de misdrijven

18 november 2020 P.20.0012.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.4

- Artt. 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

- Artt. 1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek
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FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKOORD EN GERECHTELIJ

ALGEMEEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.8

De gefailleerde kan niet rechtsgeldig berusten in het vonnis waarbij zijn faillissement is 

uitgesproken aangezien artikel 2, eerste lid, Faillissementswet, van openbare orde is (1). 

(1) Zie andersluidende concl.  OM in Pas. 2020, nr. 550 dat oordeelde dat de berusting 

van de gefailleerde in het vonnis van faillietverklaring geen aantasting van de openbare 

orde inhoudt.

Algemeen - Materie van openbare orde - Gevolg - Vonnis van faillietverklaring - 

Berusting - Geldigheid

17 september 2020 C.19.0656.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.8

- Art. 2, eerste lid Wet 8 augustus 1997

- Art. 1044, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.11

Uit de algemene opdracht van de curator, die erin bestaat de activa van de gefailleerde te 

gelde te maken en het provenu te verdelen, en uit het gegeven dat de curator de 

gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uitoefent wanneer hij namens de boedel 

optreedt, volgt dat de kwijting niet aan de curator kan worden tegengeworpen wanneer 

hij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in 

bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 528 Wetboek van Vennootschappen 

instelt.

Algemeen - Curator - Opdracht - Gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers - 

Bestuurdersaansprakelijkheidsvordering - Kwijting - Tegenstelbaarheid

18 juni 2021 C.19.0255.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.11

- Artt. 528, eerste lid en 554, eerste en tweede lid Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen

GERECHTELIJK AKKOORD

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.1

Hoewel de schuldvordering die is ontstaan uit arbeidsprestaties de bedrijfsvoorheffing 

omvat, volgt hieruit niet dat die schuldvordering van bedrijfsvoorheffing niet het 

voorwerp kan uitmaken van een vermindering, aangezien het lot hiervan wordt bepaald 

door de hoedanigheid van haar titularis en de categorie van de openbare schuldeisers die 

een algemeen voorrecht genieten zich niet kan beroepen op de regeling die is bepaald 

voor de categorie van de werknemers die beschikken over een schuldvordering die is 

ontstaan uit arbeidsprestaties (1) (2). (1) Cass. 16 juni 2016, AR F.16.0022.N, AC 2016, nr. 

409 met concl. van advocaat-generaal THIJS. (2) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 547.

Gerechtelijk akkoord - Vermindering - Verantwoording - Gerechtelijke 

reorganisatie - Loonvordering - Bedrijfsvoorheffing

17 september 2020 C.16.0547.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.1

- Art. 2, 1° Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel 

van leidingen

- Artt. 49, eerste lid, 49/1, eerste, tweede en vierde lid Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van 

de ondernemingen

Gerechtelijk akkoord - Gerechtelijke reorganisatie - Schuldvordering van brutoloon - 
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.2

De schuldvordering van brutoloon vormt een boedelschuld wanneer de arbeidsprestatie 

wordt verricht tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie, aangezien de 

schuldvordering van loon die de tegenprestatie vormt voor de prestaties die ter 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn verricht, de bedrijfsvoorheffing omvat (1). (1) 

Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 549.

Boedelschuld

17 september 2020 C.18.0423.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.2

- Art. 270, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 37 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.2

Het verschil in behandeling tussen de schuldvordering van bedrijfsvoorheffing en de 

schuldvordering van de belasting over de toegevoegde waarde vloeit niet voort uit artikel 

37 WCO, maar uit de omstandigheid dat de Belgische Staat, in de regel, geen schuldeiser 

is ten aanzien van de schuldenaar die tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie 

werd toegelaten, maar ten aanzien van zijn medecontractant die de aan de belasting 

onderworpen prestaties heeft verricht (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 549.

Gerechtelijk akkoord - Gerechtelijke reorganisatie - Schuldvordering van brutoloon - 

Belastingen - Belasting over de toegevoegde waarde - Bedrijfsvoorheffing - Verschil 

in behandeling - Oorzaak

17 september 2020 C.18.0423.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.2

- Art. 6 KB nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van 

de belasting over de toegevoegde waarde

- Artt. 2, eerste lid, 45, § 1, 47, 51, §§ 1 en 2, 51bis, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 

Waarde

- Art. 37 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
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GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

De rechtstoestand van een persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 

de dood van een ander veroorzaakt valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een 

persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg slechts slagen of 

verwondingen veroorzaakt; bijgevolg is er geen grond tot het stellen van een prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof. 

Art.  10 - Gelijkheidsbeginsel - Onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en 

verwondingen - Bestraffing - Verschil in rechtstoestand

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

De rechtstoestand van een persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 

de dood van een ander veroorzaakt valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een 

persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg slechts slagen of 

verwondingen veroorzaakt; bijgevolg is er geen grond tot het stellen van een prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof. 

Art.  10 - Gelijkheidsbeginsel - Onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en 

verwondingen - Bestraffing - Verschil in rechtstoestand

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

Art.  10 - Diverse inkomsten - Normale verrichtingen van beheer van een 

privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

Art.  10 - Diverse inkomsten - Normale verrichtingen van beheer van een 

privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.1123 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 

aangaande de eventuele schending door artikel 419 Strafwetboek van artikelen 10 en 11 

G.W., doordat hij die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding slechts kan worden 

veroordeeld tot een maximumgevangenisstraf van twee jaar (artikel 419, eerste lid) en hij 

die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval 

tot meer dan het dubbele, namelijk vijf jaar (artikel 419, tweede lid), terwijl de fout van 

beide personen eenzelfde onopzettelijk karakter heeft en aanleiding geeft tot eenzelfde 

gevolg, namelijk een overlijden, waarbij de tweede categorie bovendien een straf kan 

oplopen waardoor de strafuitvoering wordt beoordeeld door de 

strafuitvoeringsrechtbank terwijl dat niet het geval is voor de eerste categorie, en dat de 

omstandigheid dat het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kadert in een 

verkeersongeval geen redelijke verantwoording biedt voor dit onderscheidt in 

bestraffing. 

Art.  11 - Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing onopzettelijke doding - Verkeersongeval - 

Verantwoording voor verschil - Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

- Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 

aangaande de eventuele schending door artikel 419 Strafwetboek van artikelen 10 en 11 

G.W., doordat hij die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding slechts kan worden 

veroordeeld tot een maximumgevangenisstraf van twee jaar (artikel 419, eerste lid) en hij 

die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval 

tot meer dan het dubbele, namelijk vijf jaar (artikel 419, tweede lid), terwijl de fout van 

beide personen eenzelfde onopzettelijk karakter heeft en aanleiding geeft tot eenzelfde 

gevolg, namelijk een overlijden, waarbij de tweede categorie bovendien een straf kan 

oplopen waardoor de strafuitvoering wordt beoordeeld door de 

strafuitvoeringsrechtbank terwijl dat niet het geval is voor de eerste categorie, en dat de 

omstandigheid dat het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kadert in een 

verkeersongeval geen redelijke verantwoording biedt voor dit onderscheidt in 

bestraffing. 

Art.  11 - Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing onopzettelijke doding - Verkeersongeval - 

Verantwoording voor verschil - Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

- Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

Art.  11 - Diverse inkomsten - Normale verrichtingen van beheer van een 

privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

Art.  11 - Diverse inkomsten - Normale verrichtingen van beheer van een 

privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201105.1F.1

De rechter die de onwettigheid van een bestuurshandeling vaststelt, dient die handeling 

haar uitwerking te ontzeggen; hieruit volgt echter niet dat, wanneer de onwettigheid van 

de bestuurshandeling voortvloeit uit een leemte die in strijd is met de grondwettelijke 

beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, de rechter die leemte kan verhelpen door 

de toepassing van die handeling uit te breiden tot de gediscrimineerde categorie, al was 

het maar door uit de definitie van het toepassingsgebied van die handeling de 

bewoordingen te weren waarop de discriminatie betrekking heeft (1). (1) Zie concl. OM in 

Pas. 2020, nr. 687.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 159 - Besluiten en verordeningen - 

Overeenstemming met de wetten - Onwettigheid - Leemte die in strijd is met de 

grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie - Bevoegdheid van 

de rechter

5 november 2020 C.18.0541.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201105.1F.1

- Art. 159 De gecoördineerde Grondwet 1994

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 170 - Diverse inkomsten - Normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - 

Verenigbaarheid
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 170 - Diverse inkomsten - Normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - 

Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Diverse inkomsten - Normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - 

Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Art. 172 - Diverse inkomsten - Normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - 

Verenigbaarheid
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit artikel 192 Grondwet, artikel 601, 1° Gerechtelijk Wetboek, artikel 2 Decreet 20 juli 

1831, artikel 31 Taalwet Gerechtszaken, artikel 62 Sociaal Strafwetboek en artikel 47bis, § 

1, 5 Wetboek van Strafvordering volgt dat behoudens afwijkende regeling alle burgers die 

met een openbare dienst worden belast de door artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 

bedoelde eed moeten afleggen en dat dit ook het geval was voor een tolk die in 

gerechtszaken een vertaal- of vertolkingsopdracht uitvoert, tenzij hij op de rechtszitting 

zelf wordt beëdigd (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - Artikel 192 - Eed - Vooronderzoek - 

Verhoor van verdachten en getuigen - Bijstand van een beëdigde tolk tijdens het 

verhoor door een sociaal inspecteur vóór 1 december 2016 - Aflegging van de eed 

van art. 2 Decreet 20 juli 1831 voor de vrederechter

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 47bis, § 1.5 Wetboek van Strafvordering

- Art. 62 Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artttt. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 601, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 192 De gecoördineerde Grondwet 1994
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GRONDWETTELIJK HOF

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 

aangaande de eventuele schending door artikel 419 Strafwetboek van artikelen 10 en 11 

G.W., doordat hij die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding slechts kan worden 

veroordeeld tot een maximumgevangenisstraf van twee jaar (artikel 419, eerste lid) en hij 

die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval 

tot meer dan het dubbele, namelijk vijf jaar (artikel 419, tweede lid), terwijl de fout van 

beide personen eenzelfde onopzettelijk karakter heeft en aanleiding geeft tot eenzelfde 

gevolg, namelijk een overlijden, waarbij de tweede categorie bovendien een straf kan 

oplopen waardoor de strafuitvoering wordt beoordeeld door de 

strafuitvoeringsrechtbank terwijl dat niet het geval is voor de eerste categorie, en dat de 

omstandigheid dat het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kadert in een 

verkeersongeval geen redelijke verantwoording biedt voor dit onderscheidt in 

bestraffing. 

 - Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing onopzettelijke doding - Verantwoording voor 

verschil

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

- Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

De rechtstoestand van een persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 

de dood van een ander veroorzaakt valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een 

persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg slechts slagen of 

verwondingen veroorzaakt; bijgevolg is er geen grond tot het stellen van een prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof. 

 - Gelijkheidsbeginsel - Onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en 

verwondingen - Verschil in rechtstoestand - Geen grond tot stellen van prejudiciële 

vraag

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

De rechtstoestand van een persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 

de dood van een ander veroorzaakt valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een 

persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg slechts slagen of 

verwondingen veroorzaakt; bijgevolg is er geen grond tot het stellen van een prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof. 

 - Gelijkheidsbeginsel - Onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en 

verwondingen - Verschil in rechtstoestand - Geen grond tot stellen van prejudiciële 

vraag

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

 - Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing onopzettelijke doding - Verantwoording voor 

verschil
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 

aangaande de eventuele schending door artikel 419 Strafwetboek van artikelen 10 en 11 

G.W., doordat hij die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding slechts kan worden 

veroordeeld tot een maximumgevangenisstraf van twee jaar (artikel 419, eerste lid) en hij 

die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval 

tot meer dan het dubbele, namelijk vijf jaar (artikel 419, tweede lid), terwijl de fout van 

beide personen eenzelfde onopzettelijk karakter heeft en aanleiding geeft tot eenzelfde 

gevolg, namelijk een overlijden, waarbij de tweede categorie bovendien een straf kan 

oplopen waardoor de strafuitvoering wordt beoordeeld door de 

strafuitvoeringsrechtbank terwijl dat niet het geval is voor de eerste categorie, en dat de 

omstandigheid dat het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kadert in een 

verkeersongeval geen redelijke verantwoording biedt voor dit onderscheidt in 

bestraffing. 

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

- Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

 - Aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag - Diverse inkomsten - 

Normale verrichtingen van beheer van een privévermogen - Begrip - 

Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

 - Aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag - Diverse inkomsten - 

Normale verrichtingen van beheer van een privévermogen - Begrip - 

Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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HERZIENING

ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.9

Wanneer de vernietigde beslissingen zijn gewezen door een correctionele rechtbank die 

in hoger beroep uitspraak doet en door een politierechtbank, verwijst het Hof van 

Cassatie de zaak voor herziening naar een correctionele rechtbank die in hoger beroep 

uitspraak doet (1). (impliciete oplossing). (1) Zie Cass. 6 januari 2015, AR P.14.1578.N, AC 

2015, nr. 8, en de noot van A.W. Artikel 443 Wetboek van Strafvordering voorziet enkel in 

de herziening “in criminele of correctionele zaken”, maar niet in contraventionele zaken. 

Hoewel de twee beslissingen in deze zaak respectievelijk werden gewezen door een 

correctionele rechtbank in hoger beroep en door een politierechtbank, werden ze wel 

degelijk uitgesproken “in correctionele zaken”, waarin de opgelegde geldboeten meer 

dan 25 € bedragen, vóór toepassing van opdeciemen (zie art. 38, tweede lid, 

Strafwetboek). Voordien, en omdat artikel 445, eerste lid, Wetboek van Strafvordering 

enkel voorziet in de verwijzing “naar een hof van beroep of een hof van assisen dat er 

vroeger geen kennis van genomen heeft”, verwees het Hof dergelijke zaken naar een hof 

van beroep (zie Cass. 16 juni 1975, AC 1975, 1099 en 1101; Cass. 21 mei 1973, AC 1973, 

922). (M.N.B.)

Advies en verwijzing tot herziening - Overenigbare beslissingen die zijn gewezen 

door een correctionele rechtbank in hoger beroep en door een politierechtbank - 

Verwijzing tot herziening - Gerecht op verwijzing - Correctionele rechtbank die in 

hoger beroep uitspraak doet

25 november 2020 P.20.0926.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.9

- Art. 445, eerste lid Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.9

Wanneer twee verschillende personen schuldig zijn verklaard aan dezelfde feiten door 

twee veroordelende vonnissen en deze onverenigbaar zijn omdat het gaat om een feit dat 

slechts één persoon heeft kunnen plegen (1), staat het bewijs van de onschuld van één 

van de veroordeelden, voortvloeiend uit de tegenstrijdigheid van die beslissingen, de 

herziening van die veroordelingen toe overeenkomstig de artikelen 443, eerste lid, 1°, en 

445, eerste lid, Wetboek van Strafvordering (2). (1) De omstandigheid dat twee personen 

zijn veroordeeld voor hetzelfde feit, impliceert op zichzelf niet dat die veroordelingen 

tegenstrijdig zijn als beiden hieraan hebben kunnen deelnemen als mededaders of 

medeplichtigen (zie R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 1940, v° "Révision",  p. 528,  nr. 37; A. 

SAINT-REMY, Novelles, Procédure pénale, t. II , v° "Révision", Larcier, 1948, p. 530, nr. 95). 

(2) Zie Cass. 7 januari 1998, AR P.97.1194.F, AC 1998, nr. 7; Cass. 16 juni 1975, AC 1975, 

1099 en 1101; Cass. 21 mei 1973, AC 1973, 922; Cass. 21 september 1971, AC 1972, p. 75; 

Cass. 24 maart 1902, Pas. 1902, I, 191.

Advies en verwijzing tot herziening - Verwijzing tot herziening - Overenigbare 

veroordelingen van twee personen door onderscheiden beslissingen voor hetzelfde 

feit dat slechts een persoon heeft kunnen plegen

25 november 2020 P.20.0926.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.9

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

ALGEMEEN
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.9

Wanneer twee verschillende personen schuldig zijn verklaard aan dezelfde feiten door 

twee veroordelende vonnissen en deze onverenigbaar zijn omdat het gaat om een feit dat 

slechts één persoon heeft kunnen plegen (1), staat het bewijs van de onschuld van één 

van de veroordeelden, voortvloeiend uit de tegenstrijdigheid van die beslissingen, de 

herziening van die veroordelingen toe overeenkomstig de artikelen 443, eerste lid, 1°, en 

445, eerste lid, Wetboek van Strafvordering (2). (1) De omstandigheid dat twee personen 

zijn veroordeeld voor hetzelfde feit, impliceert op zichzelf niet dat die veroordelingen 

tegenstrijdig zijn als beiden hieraan hebben kunnen deelnemen als mededaders of 

medeplichtigen (zie R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 1940, v° "Révision",  p. 528,  nr. 37; A. 

SAINT-REMY, Novelles, Procédure pénale, t. II , v° "Révision", Larcier, 1948, p. 530, nr. 95). 

(2) Zie Cass. 7 januari 1998, AR P.97.1194.F, AC 1998, nr. 7; Cass. 16 juni 1975, AC 1975, 

1099 en 1101; Cass. 21 mei 1973, AC 1973, 922; Cass. 21 september 1971, AC 1972, p. 75; 

Cass. 24 maart 1902, Pas. 1902, I, 191.

Algemeen - Overenigbare veroordelingen van twee personen door onderscheiden 

beslissingen voor hetzelfde feit dat slechts een persoon heeft kunnen plegen - 

Gevolg - Verwijzing tot herziening

25 november 2020 P.20.0926.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.9

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

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.7

Hoger beroep is toegestaan telkenmale de vordering ten minste één punt bevat waarvan 

het bedrag niet wettelijk is vastgelegd.

Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Algemeen - 

Beslissing vatbaar voor hoger beroep - Beslissing die uitspraak doet over 

verschillende punten van de vordering - Punt van de vordering waarvan het bedrag 

niet wettelijk is vastgelegd

17 september 2020 C.18.0120.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.7

- Artt. 557, 558, 618, tweede lid, en 619 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.4

Wanneer de appellant, ter rechtvaardiging van de ontvankelijkheid van zijn laattijdig 

hoger beroep, voor het gerecht in hoger beroep aanvoert dat hij zijn vorige raadsman 

had opgedragen hoger beroep in te stellen, dat deze een fout heeft begaan door zijn 

opdracht niet na te komen, dat die tekortkoming hem pas na het verstrijken van de 

wettelijke termijn ter kennis is gebracht en hij onmiddellijk alles in het werk heeft gesteld 

om de procedure te regulariseren, maar niet de omstandigheden verduidelijkt waarin zijn 

raadsman geen hoger beroep heeft ingesteld binnen de wettelijke termijn, kan het hof 

van beroep dat verweer afwijzen op grond dat de dwaling of de nalatigheid van de 

advocaat geen overmacht uitmaakt (1). (1) Dwaling of nalatigheid van de advocaat levert 

in de regel geen overmacht op die de ontvankelijkheid van een laattijdig hoger beroep 

rechtvaardigt (zie Cass. 11 maart 2020, AR P.20.0211.F, AC 2020, nr. 184, en de noot 

ondertekend M.N.B., met name wat betreft de verschillende behandeling van de dwaling 

van de gerechtsdeurwaarder die wordt belast met de opmaak van het exploot van verzet 

tegen een burgerrechtelijke veroordeling en de betekening van dat exploot aan de 

partijen waartegen de voorziening is gericht; Cass. 12 februari 2013, AR 12.0685.N, AC 

2013, nr. 98; Cass. 3 mei 2011, AR P.10.1865.N, AC 2011, nr. 292, § 8, met concl. van eerste 

advocaat-generaal DE SWAEF; Cass. 27 april 2010, AR P.09.1847.N, AC 2010, nr. 285;Cass. 

8 april 2009, AR P.08.1907.F, AC 2009, nr. 248, met concl. van advocaat-generaal 

VANDERMEERSCH op datum in Pas.). Het Hof heeft evenwel aangenomen dat een 

dergelijke overmacht kan voortvloeien uit omstandigheden die de gemandateerde 

advocaat hebben belet erop toe te zien dat het cassatieberoep zou worden ingesteld 

binnen de wettelijke termijn, met name wanneer hij lijdt aan ernstige 

gezondheidsproblemen die gestaafd worden met een medisch getuigschrift dat wijst op 

een arbeidsongeschiktheid gedurende een periode die de laatste dag van de wettelijke 

termijn omvat, alsook de daaropvolgende werkdag waarop het cassatieberoep werd 

ingesteld (Cass. 21 november 2018, AR P.18.0898.F, arrest niet gepubliceerd, impliciete 

oplossing conform de uitdrukkelijke mondelinge conclusie van het OM). (M.N.B.)

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen) - Principaal beroep - Vorm - Termijn - 

Laattijdig hoger beroep - Aangevoerde fout van de advocaat - Aangevoerde 

overmacht niet met redenen omkleed - Invloed

25 november 2020 P.20.0760.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.4
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9

Krachtens artikel 210, eerste lid, Wetboek van Strafvordering wordt de beklaagde in hoger 

beroep gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis 

worden ingebracht; de enkele herneming van een in eerste aanleg gevoerd verweer vormt 

geen nauwkeurig bepaalde grief in de zin van de vermelde bepaling en de appelrechters 

dienen een dergelijk verweer dan ook niet te beantwoorden (1). (1) Cass 24 november 

2015, AR P.14.1192.N, AC 2015, nr. 694; Cass. 8 september 2015, AR P.14.1752.N, AC 

2015, nr. 494.

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

Beklaagde - Nauwkeurige grieven - Herneming van in eerste aanleg gevoerd verweer

27 oktober 2020 P.20.0587.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9

- Art. 210, eerste lid Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Artikel 2.1. Zevende Aanvullend Protocol EVRM verbiedt niet dat tijdens de procedure in 

hoger beroep bijkomend onderzoek wordt gevoerd en dat het openbaar ministerie, net 

als elke andere partij, in hoger beroep aanvullende stukken bijbrengt betreffende de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van een beklaagde; uit de omstandigheid dat tijdens de 

behandeling in hoger beroep van een strafzaak bijkomend onderzoek is gevoerd en 

nieuwe stukken worden overgelegd kan geen schending van artikel 6.1 of 6.3 EVRM of 

een miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid.

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

Recht op dubbele aanleg - Bijkomend onderzoek - Invloed

16 februari 2021 P.20.1040.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

TUCHTZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210423.1N.4

Er is geen onwettige beperking van het recht op toegang tot de rechter, dat deel uitmaakt 

van het recht op een gerecht of een rechter in de zin van artikel 6.1 EVRM, wanneer een 

hoger beroep niet wordt toegelaten op basis van een voorzienbare ontvankelijkheidsregel 

die de rechtszekerheid en de goede rechtsbedeling dient en die de appellant op een hem 

toerekenbare wijze niet heeft nageleefd (1). (1) Zie concl. OM.

Tuchtzaken - Ontvankelijkheidsregel - Recht op toegang tot de rechter - Beperking - 

Toepassing

23 april 2021 D.20.0006.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210423.1N.4

- Art. 6.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

Het hoger beroep wordt gestuurd aan de voorzitter van de provinciale raad die de 

beslissing heeft gewezen, zodat een hoger beroep dat niet is verstuurd aan de voorzitter 

van de provinciale raad die de beslissing heeft gewezen, niet voldoet aan die voorwaarde, 

ook al heeft de voorzitter van de provinciale raad kennis gekregen van het hoger beroep 

(1). (1) Zie concl. OM.

Tuchtzaken - Arts - Hoger beroep - Te richten aan de voorzitter van de provinciale 

raad - Niet naleving van deze vereiste

- Art. 29 KB 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der 

geneesheren
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210423.1N.423 april 2021 D.20.0006.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210423.1N.4
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INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.8

Uit artikel 356, eerste lid, WIB92 volgt niet dat wanneer de aanslag wordt vernietigd na 

bezwaar en fiscale voorziening ingesteld door een hoofdelijk aansprakelijke voor de 

belastingschuld, de belastingplichtige op wiens naam de belastingschuld werd gevestigd 

in de procedure moet worden betrokken opdat een subsidiaire aanslag op zijn naam ter 

beoordeling aan de rechter kan worden voorgelegd.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Subsidiaire aanslag - Bestuurder - Hoofdelijk 

gehouden voor de belastingschuld van de vennootschap - Betrokkenheid van de 

vennootschap in de procedure voor het hof van beroep - Vereiste

21 mei 2021 F.19.0151.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.8

- Art. 356 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.5

De voorwaarde dat het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep 

voorafgaandelijk moet worden uitgeput is enkel van toepassing op het geschil dat voor 

de rechtbank van eerste aanleg is gebracht door de belastingplichtige, maar niet op het 

derdenverzet dat wordt gedaan door een persoon die, ook al was hij de belasting 

verschuldigd, niet naar behoren is opgeroepen en niet in dat geschil is tussengekomen 

(1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 553.

Aanslagprocedure - Bezwaar - Beroep bij de rechterlijke macht - Ontvankelijkheid - 

Voorwaarde - Uitputting van het administratief beroep - Draagwijdte - Tot betaling 

van de belasting gehouden derde - Toepassing

17 september 2020 F.20.0003.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.5

- Artt. 1122, 1125, eerste en derde lid, 1385undecies, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

INTERNATIONALE VERDRAGEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.6

De akkoorden tussen de in artikel 24.2 van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag van 

10 maart 1964 aangewezen autoriteiten die van zijn bepalingen afwijken of de toepassing 

ervan afhankelijk stellen van voorwaarden die niet daarin zijn bepaald, hebben geen 

verbindende kracht en mogen niet door de rechtbanken worden toegepast (1). (1) Zie 

concl. OM in Pas. 2020, nr. 552.

Internationale verdragen - Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag 10 maart 1964 - 

Artikel 24.2 - Overleg tussen administraties - Draagwijdte - Afwijking van het 

Verdrag - Verbod - Gevolgen - Geen verbindende kracht

17 september 2020 F.19.0021.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.6

- Art. 24.2 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbel 

belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake 

inkomstenbelastingen

Internationale verdragen - Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag 10 maart 1964 - 

Artikel 10.3 - Toepassingsvoorwaarden - Dubbele nationaliteit - Geen gevolg 
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.6

Artikel 10.3 van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag van 10 maart 1964 stelt de 

hierin bepaalde uitzondering niet afhankelijk van de voorwaarde dat de belastingplichtige 

die de nationaliteit heeft van de Staat waar hij woont, bovendien de nationaliteit moet 

hebben van de Staat die de bezoldigingen toekent (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 

552.

17 september 2020 F.19.0021.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.6

- Art. 10.3 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbel 

belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake 

inkomstenbelastingen

PERSONENBELASTING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Normale verrichtingen van beheer van een 

privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

Personenbelasting - Diverse inkomsten - Normale verrichtingen van beheer van een 

privévermogen - Begrip - Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Uitgaven die niet “à fonds perdu” zijn gedaan, maar op de balans een tegenwaarde 

vinden in de actiefbestanddelen, zijn geen beroepskosten.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - 

Bedrijfslasten - Begrip - Vereiste dat een uitgave "à fonds perdu" is gegaan - 

Uitgave met een tegenwaarde op het actief van de balans - Aard

- Art. 49, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.1017 september 2020 F.18.0076.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.10

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.7

De in artikel 219, zevende lid, WIB92 bedoelde ondubbelzinnige identificatie van de 

verkrijger vereist dat de belastingplichtige de administratie de identiteit van de verkrijger 

duidelijk en voldoende gedetailleerd heeft meegedeeld, zodat de administratie de 

mogelijkheid heeft binnen de toepasselijke aanslagtermijn een aanslag in hoofde van de 

verkrijger te vestigen (1). (1) Zie concl. OM.

Vennootschapsbelasting - Afzonderlijke aanslagen - Allerlei - Aanslag geheime 

commissielonen - Voorwaarden voor niet-toepassing - Ondubbelzinnige identificatie 

verkrijger

21 mei 2021 F.19.0157.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.7

- Art. 219 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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INTEREST

COMPENSATOIRE INTERESTEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

De verrekening met de compensatoire interest van de provisies die ter vergoeding van de 

uit een onrechtmatige daad voortvloeiende schade zijn gestort, heeft de toekenning van 

een schadevergoeding tot herstel van een onbestaande schade tot gevolg (1). (1) Cass. 22 

oktober 2003, AR P.03.0669.F, AC 2003, nr. 517.

Compensatoire interest - Begrip

26 oktober 2020 C.18.0064.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

De compensatoire interest maakt inherent deel uit van de schadevergoeding die tot 

herstel van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend; hij 

vergoedt de bijkomende schade uit de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de 

benadeelde op de datum van de schade recht had (1). (1) Cass. 22 oktober 2003, AR 

P.03.0669.F, AC 2003, nr. 517; Cass. 13 september 2000, AR P.00.0204.F, AC 2000, nr. 465, 

met concl. van advocaat-generaal Spreutels op datum in Pas.; Cass. 7 februari 1997, AR 

C.95.0110.N, AC 1997, nr.70; Cass. 23 september 1986, AR 9927, AC 1986-87, nr. 41.

Compensatoire interest - Begrip - Wegverkeersongeval met een motorrijtuig - 

Vergoedbare schade

26 oktober 2020 C.18.0064.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
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JEUGDBESCHERMING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.10

De enkele omstandigheid dat een ouder na een desbetreffend definitieve rechtelijke 

beslissing wettelijk in de plaats treedt van een ander ouder, stelt geen einde aan het op 

dat ogenblik lopende toezicht van de jeugdrechter op een minderjarige in een 

verontrustende situatie en ontneemt de jeugdrechter niet de bevoegdheid om te 

oordelen over de verlening van een gerechtelijke maatregel opgelegd op grond van 

artikel 48, § 1, Decreet Integrale Jeugdhulp, mits de wettelijke ouder in de 

herzieningsprocedure wordt betrokken; in dat geval is evenmin een nieuwe vordering 

overeenkomstig artikel 47, 1°, Decreet Integrale Jeugdhulp vereist. 

 - Verontrustende situatie - Toezicht door de jeugdrechter - Verlenging van een 

gerechtelijke maatregel - Bevoegdheid

6 oktober 2020 P.20.0695.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.10

- Artt. 47, 1°, en 48, § 1 Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
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LASTGEVING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.4

Wanneer de appellant, ter rechtvaardiging van de ontvankelijkheid van zijn laattijdig 

hoger beroep, voor het gerecht in hoger beroep aanvoert dat hij zijn vorige raadsman 

had opgedragen hoger beroep in te stellen, dat deze een fout heeft begaan door zijn 

opdracht niet na te komen, dat die tekortkoming hem pas na het verstrijken van de 

wettelijke termijn ter kennis is gebracht en hij onmiddellijk alles in het werk heeft gesteld 

om de procedure te regulariseren, maar niet de omstandigheden verduidelijkt waarin zijn 

raadsman geen hoger beroep heeft ingesteld binnen de wettelijke termijn, kan het hof 

van beroep dat verweer afwijzen op grond dat de dwaling of de nalatigheid van de 

advocaat geen overmacht uitmaakt (1). (1) Dwaling of nalatigheid van de advocaat levert 

in de regel geen overmacht op die de ontvankelijkheid van een laattijdig hoger beroep 

rechtvaardigt (zie Cass. 11 maart 2020, AR P.20.0211.F, AC 2020, nr. 184, en de noot 

ondertekend M.N.B., met name wat betreft de verschillende behandeling van de dwaling 

van de gerechtsdeurwaarder die wordt belast met de opmaak van het exploot van verzet 

tegen een burgerrechtelijke veroordeling en de betekening van dat exploot aan de 

partijen waartegen de voorziening is gericht; Cass. 12 februari 2013, AR 12.0685.N, AC 

2013, nr. 98; Cass. 3 mei 2011, AR P.10.1865.N, AC 2011, nr. 292, § 8, met concl. van eerste 

advocaat-generaal DE SWAEF; Cass. 27 april 2010, AR P.09.1847.N, AC 2010, nr. 285;Cass. 

8 april 2009, AR P.08.1907.F, AC 2009, nr. 248, met concl. van advocaat-generaal 

VANDERMEERSCH op datum in Pas.). Het Hof heeft evenwel aangenomen dat een 

dergelijke overmacht kan voortvloeien uit omstandigheden die de gemandateerde 

advocaat hebben belet erop toe te zien dat het cassatieberoep zou worden ingesteld 

binnen de wettelijke termijn, met name wanneer hij lijdt aan ernstige 

gezondheidsproblemen die gestaafd worden met een medisch getuigschrift dat wijst op 

een arbeidsongeschiktheid gedurende een periode die de laatste dag van de wettelijke 

termijn omvat, alsook de daaropvolgende werkdag waarop het cassatieberoep werd 

ingesteld (Cass. 21 november 2018, AR P.18.0898.F, arrest niet gepubliceerd, impliciete 

oplossing conform de uitdrukkelijke mondelinge conclusie van het OM). (M.N.B.)

 - Laattijdig hoger beroep - Aangevoerde fout van de advocaat - Aangevoerde 

overmacht niet met redenen omkleed - Invloed

25 november 2020 P.20.0760.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.4
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LENING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.9

Een geldlening is een overeenkomst waarbij de uitlener aan de lener een bepaald 

geldbedrag ter beschikking stelt onder de verplichting dit bedrag terug te geven, 

vermeerderd met interest indien die is bedongen; het is een zakelijke overeenkomst die 

ontstaat door de afgifte van het geldbedrag; een kredietopening is een consensuele en 

wederkerige overeenkomst waarbij de kredietgever aan de kredietnemer tijdelijk en tot 

beloop van een bepaald bedrag hetzij geld hetzij kredietwaardigheid ter beschikking stelt 

zonder dat de kredietnemer verplicht is om van het krediet gebruik te maken; het staat 

aan de feitenrechter te oordelen of de kredietnemer in werkelijkheid over de vrijheid 

beschikt om het krediet al dan niet op te nemen (1). (1) Cass. 11 maart 2021, AR 

C.18.552.F, AC 2021, nr. 179; Cass. 27 april 2020, AR C.19.0602.N, AC 2020, nr. 250.

 - Geldlening - Kredietopening - Onderscheid - Voorwaarden - Overhandiging - 

Opneming

14 juni 2021 C.21.0025.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.9

- Artt. 1892, 1902 en 1907 Oud Burgerlijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.9

De zakelijk aard van de lening komt niet in het gedrang wanneer de partijen vooraf een 

consensuele overeenkomst tot lening sluiten die uitmondt in een lening zodra het 

geldbedrag aan de lener wordt ter beschikking gesteld (1). (1) Cass. 11 maart 2021, AR 

C.18.552.F, AC 2021, nr. 179.

 - Zakelijke aard

14 juni 2021 C.21.0025.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.9

- Art. 1892 Oud Burgerlijk Wetboek
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MISDRIJF

ALLERLEI

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.3

Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt dat indien de straf, ten tijde van het vonnis 

bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware 

straf wordt toegepast; de in deze bepaling vervatte regel van de toepassing van de 

mildere strafwet is niet van toepassing wanneer een uitvoeringsbesluit wordt vervangen 

door een ander uitvoeringsbesluit zonder dat de wet zelf wordt gewijzigd; de reden 

daarvoor is dat het ongewijzigd inzicht van de wetgever op het vlak van de bestraffing 

blijkt uit het ongewijzigd blijven van de strafbepaling en dat een wijziging van een 

uitvoeringsbesluit, dat door zijn aard tijdelijk en veranderlijk is, daaraan geen afbreuk doet 

(1). (1) Cass. 7 juni 2016, AR P.15.0135.N, AC 2016, nr. 377; Cass. 20 november 2007, AR 

P.07.1109.N, AC 2007, nr. 567; Cass. 10 december 1991, AR nr. 4910, AC 1991-1992, nr. 

193.

Allerlei - Uitvoeringsbesluit - Wijziging - Terugwerkende kracht - Strafwet - 

Werking in de tijd

27 oktober 2020 P.20.0599.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.3

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit het legaliteitsbeginsel zoals het is verwoord in artikel 7.1 EVRM, artikel 15.1 IVBPR en 

artikel 2 Strafwetboek volgt dat indien de wetgever een misdrijfomschrijving heeft 

gewijzigd na het plegen van het misdrijf, de rechter een beklaagde in beginsel slechts 

schuldig kan verklaren indien hij vaststelt dat dit misdrijf strafbaar is zowel onder de oude 

als onder de nieuwe wet (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

Allerlei - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Wijziging van de misdrijfomschrijving 

van na het plegen van het misdrijf - Strafbaarheid van de gedraging onder de 

nieuwe wet

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 2 Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 7.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

SOORTEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.14

Het misdrijf omschreven in artikel 4.4, eerste lid, Wegverkeersreglement dat bepaalt dat 

elke bestuurder van een stilstaand of geparkeerd voertuig dit moet verplaatsen zodra hij 

daartoe door een bevoegd persoon wordt aangemaand, is een aflopend misdrijf dat is 

voltrokken indien de bestuurder geen gevolg geeft aan de aanmaning; het misdrijf vereist 

niet dat meerdere aanmaningen worden gegeven en het strafbaar karakter van het 

misdrijf verdwijnt niet indien de bestuurder, na eerst te weigeren aan een aanmaning 

gevolg te geven, alsnog aan de aanmaning voldoet.

Soorten - Aflopend, voortgezet, voortdurend misdrijf - Artikel 4 

Wegverkeersreglement - Bevelen van de bevoegde overheid - Aflopend misdrijf

16 februari 2021 P.20.1236.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.14
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NATIONALITEIT

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.10

De appelrechters die, in het kader van Artikel 1 van het Verdrag van 28 september 1954 

betreffende de Status van Staatlozen, oordelen dat er “een niet weerlegd vermoeden” 

bestaat “van een formeel juridisch verband tussen [de eiser] en de Palestijnse Staat”, 

terwijl zij vaststellen dat de eiser in Libanon is geboren, in dat land heeft verbleven, 

beschikt over identiteitspapieren uitgegeven door de Organisatie van de Verenigde 

Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), zonder uitsluitsel te 

geven of de eiser nog steeds van de bescherming van de UNRWA geniet en op welke 

wijze hieraan desgevallend een einde is gekomen, laten het Hof niet toe de wettigheid 

van hun beslissing te toetsen.

 - Staatlozen - Verdrag - Erkenning - Weigering - Reden

14 juni 2021 C.21.0019.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.10
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ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 

FEITENRECHTER

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

De rechter oordeelt in feite of een bepaalde vermelding in een proces-verbaal van de 

politie, ongeacht of dit bijzondere bewijswaarde heeft, een verschrijving inhoudt; aldus 

kan de rechter een materiële vergissing in een proces-verbaal verbeteren met betrekking 

tot de vermelding van de taal die een bestuurder van een voertuig al dan niet machtig is, 

zonder dat hierdoor enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken wordt geschonden of 

het recht op een eerlijk proces wordt miskend. 

 - Strafzaken - Proces-verbaal van politie - Verschrijving - Materiële vergissing met 

betrekking tot de taal die men al dan niet machtig is - Onaantastbare beoordeling 

door de feitenrechter

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

Het vonnisgerecht oordeelt onaantastbaar in het belang van een goede rechtsbedeling of 

het de beslissing over de door artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering bedoelde excepties bij de zaak zelf voegt dan wel dat zij dat niet doet en 

er dus uitspraak over doet op een vroeger tijdstip dan de beslissing over de schuld en zij 

moet die beslissing niet bijzonder met redenen omkleden.; dat die beslissing, waaraan 

altijd een exceptie als bedoeld door artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek 

van Strafvordering, opgeworpen door een in die bepaling bedoelde partij, ten grondslag 

ligt, een impact kan hebben op de verjaring van de strafvordering, zoals overigens elke 

handeling van een met vervolging en berechting belaste overheid die krachtens de wet 

een daad van stuiting of schorsing van de verjaring van de strafvordering oplevert, maakt 

die beslissing niet willekeurig en houdt evenmin een schending in van de artikelen 6 en 13 

EVRM (1). (1) Zie concl. “in hoofdzaak” OM.

 - Strafvordering - Schorsing - Behandeling door het vonnisgerecht van een door 

partijen opgeworpen exceptie - Beslissing over de exceptie - Draagwijdte

23 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

- Artt. 6 en 13 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

- Art. 24, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE

BESCHERMDE WERKNEMERS

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10

De bij de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalde bijzondere 

bescherming tegen ontslag, die tot doel heeft, enerzijds, aan de 

personeelsafgevaardigden de gelegenheid te geven hun opdracht in de onderneming uit 

te oefenen en, anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich 

kandidaat te stellen teneinde die opdracht uit te oefenen, is ingevoerd in het algemeen 

belang en raakt de openbare orde (1). (1) Cass. 16 mei 2011, AR S.10.0093.N, AC 2001, nr. 

321.

Beschermde werknemers - Personeelsafgevaardigde - Bescherming tegen ontslag - 

Doel - Aard van de bescherming

14 december 2020 S.19.0020.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10

- Art. 14 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in 

de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen 

alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10

Het ontslag kan door de werkgever niet ter kennis worden gebracht voordat de bij de 

Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden beschermde werknemer de leeftijd van 

vijfenzestig jaar heeft bereikt, zelfs als de opzeggingstermijn pas hierna verstrijkt.

Beschermde werknemers - Personeelsafgevaardigde - Bescherming tegen ontslag - 

Ontslag met opzeggingstermijn - Leeftijdsgrens

14 december 2020 S.19.0020.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10

- Artt. 2, § 2, derde lid, 14 en 16 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 

personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 

verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10

Het ontslag is de handeling waardoor een partij aan de andere partij ter kennis brengt dat 

zij de tussen hen voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst wil beëindigen; 

zodat het geen gevolg heeft bij het verstrijken van de daarmee gepaard gaande 

opzeggingstermijn maar op het ogenblik waarop het wordt gegeven (1). (1) Cass. 18 mei 

1987, AR 5624, AC 1986-87, nr. 547.

Beschermde werknemers - Personeelsafgevaardigde - Bescherming tegen ontslag - 

Ontslag met opzeggingstermijn

14 december 2020 S.19.0020.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.10

- Artt. 2, § 2, 14 en 16 Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 

personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 

verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden
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ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

ALGEMEEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit artikel 192 Grondwet, artikel 601, 1° Gerechtelijk Wetboek, artikel 2 Decreet 20 juli 

1831, artikel 31 Taalwet Gerechtszaken, artikel 62 Sociaal Strafwetboek en artikel 47bis, § 

1, 5 Wetboek van Strafvordering volgt dat behoudens afwijkende regeling alle burgers die 

met een openbare dienst worden belast de door artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 

bedoelde eed moeten afleggen en dat dit ook het geval was voor een tolk die in 

gerechtszaken een vertaal- of vertolkingsopdracht uitvoert, tenzij hij op de rechtszitting 

zelf wordt beëdigd (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

Algemeen - Vooronderzoek - Verhoor van verdachten en getuigen - Bijstand van een 

beëdigde tolk tijdens het verhoor door een sociaal inspecteur vóór 1 december 

2016 - Aflegging van de eed van art. 2 Decreet 20 juli 1831 voor de vrederechter

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 47bis, § 1.5 Wetboek van Strafvordering

- Art. 62 Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek

- Artttt. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Art. 601, 1° Gerechtelijk Wetboek

- Art. 192 De gecoördineerde Grondwet 1994

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

De rechtstoestand waarin een persoon die met behulp van een beëdigd tolk door een 

opsporingsambtenaar wordt verhoord tijdens een gerechtelijk- of opsporingsonderzoek 

valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een beklaagde of een beschuldigde die 

met behulp van een beëdigd tolk wordt verhoord door de rechter op een rechtszitting, 

gebeurlijk in aanwezigheid van een rechtsprekende jury; in het eerste geval kunnen na het 

verhoor betwistingen over de onpartijdigheid van de tolk en de kwaliteit van de vertolking 

worden voorgelegd aan het onderzoeks- of het vonnisgerecht, in het tweede geval 

gebeurt de vertolking in aanwezigheid van het rechtscollege dat dadelijk over eventuele 

betwistingen te oordelen heeft (1) (2) (3). (1) Zie gelijkluidende concl. OM. (2) Art. 282 

Wetboek van Strafvordering, in de versie van vóór de wijziging bij art. 4 Wet 10 april 2014. 

(3) Art. 332 Wetboek van Strafvordering, in de versie van vóór de wijziging bij art. 148 Wet 

21 december 2009.

Algemeen - Vooronderzoek - Verhoor van verdachten of getuigen met bijstand van 

een beëdigde tolk door een opsporingsambtenaar  - Verschil met het verhoor van 

een beklaagde of beschuldigde op de openbare terechtzetting met bijstand van een 

beëdigde tolk - Betwistingen over de onpartijdigheid van de tolk en de kwaliteit van 

de vertolking

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 31 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

- Artt. 282 en 332 Wetboek van Strafvordering

GERECHTELIJK ONDERZOEK

Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Telefoontap - Weergave van de 

opgenomen communicaties - Draagwijdte - Bijkomende weergave
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.5

Artikel 90sexies, § 1, 2°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de aangewezen officieren 

van gerechtelijke politie aan de onderzoeksrechter de overschrijving of weergave van de 

voor het onderzoek van belang geachte gedeelten van de opgenomen communicaties of 

gegevens en de eventuele vertaling ervan ter beschikking stellen en de naleving van die 

vormvoorwaarde is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; uit artikel 90septies, § 6, 

Wetboek van Strafvordering volgt dat iedere procespartij de mogelijkheid heeft om het 

geheel van de opgenomen communicaties of gegevens zelf te raadplegen en de rechter 

kan verzoeken om bijkomende delen van de opgenomen communicatie of gegevens over 

te schrijven of weer te geven, zodat aldus iedere procespartij de juistheid en de 

betrouwbaarheid van de politionele samenvatting van een opgenomen communicatie kan 

controleren en nagaan of bepaalde delen bijkomend moeten worden overgeschreven of 

weergegeven waardoor het recht van verdediging afdoende gewaarborgd is (1). (1) L. 

ARNOU, "Afluisteren tijdens het gerechtelijk onderzoek", Comm.Straf., afl. 59, pp. 70-78. 

23 februari 2021 P.20.1117.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.5

- Art. 90sexies, § 1, 2°, en 90septies, § 6 Wetboek van Strafvordering

OPSPORINGSONDERZOEK

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

Beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling en veroordelingen tot 

correctionele straffen komen bij toepassing van artikel 619, eerste lid, Wetboek van 

Strafvordering niet in aanmerking voor uitwissing, zodat de rechter hiermee rekening mag 

houden zonder dat hierdoor sprake is van een oneerlijke behandeling van de zaak; 

hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat beslissing tot 

opschorting van de uitspraak en bepaalde veroordelingen tot correctionele straffen niet 

worden vermeld op het bij toepassing van artikel 595 Wetboek van Strafvordering 

opgevraagde uittreksel uit het strafregister.

Opsporingsonderzoek - Algemeen - Strafregister - Uittreksel

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

- Artt. 595 en 619, eerste lid Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

Uit de enkele omstandigheid dat de politie naar aanleiding van het opleggen van een 

ademtest of een ademanalyse een gesprek voert met de bestuurder van een voertuig en 

deze laatste in het kader van de hierbij noodzakelijke dialoog antwoordt op summiere 

vragen die hem door de verbalisanten worden gesteld, kan niet worden afgeleid dat die 

bestuurder aan een verhoor werd onderworpen zoals bedoeld in artikel 47bis Wetboek 

van Strafvordering; het gegeven dat dit geen kortstondig gesprek was maar enige tijd 

heeft geduurd, doet hieraan geen afbreuk.

Opsporingsonderzoek - Opsporingshandelingen - Verhoor - Artikel 47bis Wetboek 

van Strafvordering - Gesprek tijdens verkeerscontrole - Duurtijd

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

- Art. 47bis Wetboek van Strafvordering
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ONDERZOEKSGERECHTEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.17

De Belgische onderzoeksgerechten hebben geen rechtsmacht om in het kader van de 

tenuitvoerlegging van het uitgevaardigde Europees aanhoudingsbevel de wettigheid en 

regelmatigheid van dit bevel te beoordelen; die beoordeling komt de rechter van de 

uitvaardigende staat toe.

 - Europees aanhoudingsbevel - Tenuitvoerlegging - Regelmatigheid van het 

Europees aanhoudingsbevel - Beoordeling door het onderzoeksgerecht

6 oktober 2020 P.20.0944.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.17

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Uit artikel 5 EVRM, de artikelen 21, § 3, 22, vierde lid, en 30, § 3, en § 4, eerste lid, 

Voorlopige Hechteniswet, alsmede het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging 

van het recht van verdediging, volgt dat het onderzoeksgerecht dat heeft te beslissen 

over de handhaving van de voorlopige hechtenis in beginsel uitspraak moet doen op 

grond van een volledig dossier (1); een volledig dossier is een dossier is dat alle stukken 

van het onderzoek bevat die verband houden met de handhaving van de voorlopige 

hechtenis van de inverdenkinggestelde en waarover de onderzoeksrechter beschikt (2); uit 

bovengemelde verdrags- en wetsbepalingen volgt ook de inverdenkinggestelde kennis 

kan nemen van dit volledig dossier zoals het ter inzage wordt gelegd met het oog op 

behandeling door de raadkamer en van de nieuwe stukken voor wat betreft de 

behandeling door de kamer van inbeschuldigingstelling (3). (1) Cass. 29 juli 2008, AR 

P.08.1153.F, AC 2008, nr. 429; Cass. 5 april 2006, AR P.06.0466.F, AC 2006, nr. 20; Cass. 30 

december 1997, AR P.97.1650.F, AC 1997, nr. 581; Cass. 8 januari 1991, AR nr. 5199, AC 

1990-1991, nr. 232. (2) Zie Cass. 24 april 2018, AR P.18.0419.N, AC 2018, nr. 265; Cass. 13 

mei 2014, AR P.14.0768.N, AC 2014, nr. 341; Cass. 9 augustus 2011, AR P.11.1401.F, AC 

2011, nr. 441; Cass 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, AC 2009, nr. 457; Cass. 26 februari 2008, 

AR P.08.0285, T.Strafrecht, 2008/6, 460, met noot. (3) Zie Cass. 1 oktober 2013, AR 

P.13.1561.N, AC 2013, nr. 492; Cass. 21 maart 2007, AR P.07.0310.F, AC 2007, nr. 149; Cass. 

5 januari 2000, AR P.99.1874.F, AC 2000, nr. 10; Cass. 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, AC 

1999, nr. 415; Cass. 4 mei 1994, AR P.94.0556.F, AC 1994, nr. 217.

 - Kamer van inbeschuldigingstelling - Voorlopige hechtenis - Handhaving - 

Mededeling van het dossier aan de inverdenkinggestelde - Verplichting

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

- Artt. 21, § 3, 22, vierde lid, en 30, §§ 3 en 4, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis

- Art. 5 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

 - Handhaving voorlopige hechtenis - Onvolledig dossier - Geen kennisname 

ontbrekende stukken - Herstel rechten van verdediging - Weigering voorstel tot 

uitstel
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Indien ter gelegenheid van de behandeling van de zaak voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling blijkt dat het dossier dat aan het onderzoeksgerecht wordt 

voorgelegd of waarvan de inverdenkinggestelde en zijn raadsman kennis hebben kunnen 

nemen, onvolledig is dan wel dat zij geen kennis hebben kunnen nemen van een 

overtuigingsstuk dat werd neergelegd ter griffie van het gerecht in eerste aanleg, kan een 

eventuele miskenning van de rechten van de inverdenkinggestelde worden geremedieerd 

door in te gaan op het voorstel de behandeling van de zaak uit te stellen opdat alsnog 

kennis kan worden genomen van het ontbrekende stuk; die regel die tot gevolg kan 

hebben dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak kan doen binnen de 

termijn van 15 dagen als bedoeld door artikel 30, § 3, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet 

houdt geen schending in van artikel 5 EVRM noch van enig andere bepaling noch een 

miskenning van enig recht; indien de inverdenkinggestelde weigert om een dergelijke 

uitstel te verzoeken en dus de remediëring van een eventuele miskenning van rechten zelf 

onmogelijk maakt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak beoordelen zonder 

dat van de bedoelde stukken kennis wordt genomen (1). (1) Zie Cass. 9 juni 2020, AR 

P.20.0611.N, AC 2020, nr. 383; Cass. 2 oktober 1996, AR P.96.1256.F, AC 1996, nr. 349; 

Cass. 11 maart 1992, AR nr. 9779, AC 1991-92, nr. 363.

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

- Art. 30, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Indien stukken die door hun aard niet of moeilijk aan het strafdossier kunnen worden 

toegevoegd, als overtuigingsstuk worden neergelegd ter griffie van de correctionele 

rechtbank, staat het aan de inverdenkinggestelde of zijn raadsman en aan het 

onderzoeksgerecht om, zo dit zulks nodig acht, om de overlegging van dat stuk te 

verzoeken (1). (1) Zie Cass. 24 december 1996, AR P.96.1620.N, AC 1996, nr. 527.

 - Handhaving voorlopige hechtenis - Overtuigingsstuk - Overlegging

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

 - Handhaving voorlopige hechtenis - Volledigheid dossier
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Uit artikel 5 EVRM, de artikelen 21, § 3, 22, vierde lid, en 30, § 3, en § 4, eerste lid, 

Voorlopige Hechteniswet, alsmede het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging 

van het recht van verdediging, volgt dat het onderzoeksgerecht dat heeft te beslissen 

over de handhaving van de voorlopige hechtenis in beginsel uitspraak moet doen op 

grond van een volledig dossier (1); een volledig dossier is een dossier is dat alle stukken 

van het onderzoek bevat die verband houden met de handhaving van de voorlopige 

hechtenis van de inverdenkinggestelde en waarover de onderzoeksrechter beschikt (2); uit 

bovengemelde verdrags- en wetsbepalingen volgt ook de inverdenkinggestelde kennis 

kan nemen van dit volledig dossier zoals het ter inzage wordt gelegd met het oog op 

behandeling door de raadkamer en van de nieuwe stukken voor wat betreft de 

behandeling door de kamer van inbeschuldigingstelling (3). (1) Cass. 29 juli 2008, AR 

P.08.1153.F, AC 2008, nr. 429; Cass. 5 april 2006, AR P.06.0466.F, AC 2006, nr. 20; Cass. 30 

december 1997, AR P.97.1650.F, AC 1997, nr. 581; Cass. 8 januari 1991, AR nr. 5199, AC 

1990-1991, nr. 232. (2) Zie Cass. 24 april 2018, AR P.18.0419.N, AC 2018, nr. 265; Cass. 13 

mei 2014, AR P.14.0768.N, AC 2014, nr. 341; Cass. 9 augustus 2011, AR P.11.1401.F, AC 

2011, nr. 441; Cass 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, AC 2009, nr. 457; Cass. 26 februari 2008, 

AR P.08.0285, T.Strafrecht, 2008/6, 460, met noot. (3) Zie Cass. 1 oktober 2013, AR 

P.13.1561.N, AC 2013, nr. 492; Cass. 21 maart 2007, AR P.07.0310.F, AC 2007, nr. 149; Cass. 

5 januari 2000, AR P.99.1874.F, AC 2000, nr. 10; Cass. 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, AC 

1999, nr. 415; Cass. 4 mei 1994, AR P.94.0556.F, AC 1994, nr. 217.

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

- Artt. 21, § 3, 22, vierde lid, en 30, §§ 3 en 4, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis

- Art. 5 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome
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ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210212.1N.8

Artikel 2.4.3, §1,Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt een weerlegbaar vermoeden 

van algemeen nut in voor elke onteigening ter uitvoering van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan maar stelt geen vermoeden in dat een onteigening ter uitvoering van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is voor het realiseren van het met dat plan 

nagestreefde doel van algemeen nut (1). (1) Zie concl. OM.

 - Verwezenlijking van ruimtelijk uitvoeringsplan - Onteigening van algemeen nut - 

Weerlegbaar vermoeden

12 februari 2021 C.20.0317.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210212.1N.8
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OPENBAAR MINISTERIE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.12

Wanneer de strafrechter kennis neemt van een overtreding van de wetten en de 

verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van 

de arbeidsgerechten, is de aanwezigheid van de arbeidsauditeur zowel bij de behandeling 

van de zaak als bij de uitspraak vereist.

 - Strafzaken - Aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de 

arbeidsgerechten - Uitoefening van de strafvordering - Leden van het 

arbeidsauditoraat - Uitspraak - Aanwezigheid van het openbaar ministerie

16 februari 2021 P.20.1298.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.12

- Art. 155, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 153, 173, 190, 210 en 211 Wetboek van Strafvordering
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ORDONNANTIES [ZIE: 527 WETTEN. DECRETEN. 

ORDONNANT

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.10

De gerechtelijke maatregel opgelegd op grond van artikel 48, § 1, Decreet Integrale 

Jeugdhulp in geval van een verontrustende situatie bij een minderjarige is niet 

onbestaanbaar met de uitoefening van het ouderlijk gezag over de aan een pleegouder 

toevertrouwde minderjarige. 

 - Verontrustende situatie - Gerechtelijke maatregel

6 oktober 2020 P.20.0695.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.10

- Art. 48, § 1 Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
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OVEREENKOMST

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.7

Behoudens wanneer het gaat om contractvoorwaarden die ongebruikelijk of buitensporig 

zijn, mag de consument, in de regel, geacht worden de redelijke mogelijkheid te hebben 

om kennis te nemen van algemene contractvoorwaarden wanneer deze op de keerzijde 

van een contractdocument voorkomen waarnaar wordt verwezen op de voorzijde.

Rechten en verplichtingen van partijen - Tussen partijen - Consument - Algemene 

contractvoorwaarden - Kennisname - Redelijke mogelijkheid 

18 juni 2021 C.20.0577.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.7

- Art. VI.2, 7° Wetboek 28 februari 2013 van economisch recht
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PREJUDICIEEL GESCHIL

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 

aangaande de eventuele schending door artikel 419 Strafwetboek van artikelen 10 en 11 

G.W., doordat hij die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding slechts kan worden 

veroordeeld tot een maximumgevangenisstraf van twee jaar (artikel 419, eerste lid) en hij 

die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval 

tot meer dan het dubbele, namelijk vijf jaar (artikel 419, tweede lid), terwijl de fout van 

beide personen eenzelfde onopzettelijk karakter heeft en aanleiding geeft tot eenzelfde 

gevolg, namelijk een overlijden, waarbij de tweede categorie bovendien een straf kan 

oplopen waardoor de strafuitvoering wordt beoordeeld door de 

strafuitvoeringsrechtbank terwijl dat niet het geval is voor de eerste categorie, en dat de 

omstandigheid dat het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kadert in een 

verkeersongeval geen redelijke verantwoording biedt voor dit onderscheidt in 

bestraffing. 

 - Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing onopzettelijke doding - Verantwoording voor 

verschil

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

- Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 

aangaande de eventuele schending door artikel 419 Strafwetboek van artikelen 10 en 11 

G.W., doordat hij die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding slechts kan worden 

veroordeeld tot een maximumgevangenisstraf van twee jaar (artikel 419, eerste lid) en hij 

die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval 

tot meer dan het dubbele, namelijk vijf jaar (artikel 419, tweede lid), terwijl de fout van 

beide personen eenzelfde onopzettelijk karakter heeft en aanleiding geeft tot eenzelfde 

gevolg, namelijk een overlijden, waarbij de tweede categorie bovendien een straf kan 

oplopen waardoor de strafuitvoering wordt beoordeeld door de 

strafuitvoeringsrechtbank terwijl dat niet het geval is voor de eerste categorie, en dat de 

omstandigheid dat het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kadert in een 

verkeersongeval geen redelijke verantwoording biedt voor dit onderscheidt in 

bestraffing. 

 - Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing onopzettelijke doding - Verantwoording voor 

verschil

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

- Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

 - Grondwettelijk Hof - Aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag - 

Diverse inkomsten - Normale verrichtingen van beheer van een privévermogen - 

Begrip - Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

Het Hof stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof: “Schendt artikel 

90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, het grondwettelijk 

legaliteitsbeginsel en/of gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 170 en 172 van de 

Grondwet in zoverre het buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid verkregen 

winst of baten belastbaar stelt, tenzij de winst of baten voortkomen uit normale 

verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, 

portefeuillewaarden en roerende voorwerpen?” (1). (1) Zie concl. OM.

 - Grondwettelijk Hof - Aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag - 

Diverse inkomsten - Normale verrichtingen van beheer van een privévermogen - 

Begrip - Legaliteitsbeginsel - Verenigbaarheid

23 september 2022 F.20.0031.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220923.1N.11

- Art. 90, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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RECHT VAN VERDEDIGING

BURGERLIJKE ZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke 

rechtsregels; hij heeft de verplichting, mits eerbiediging van het recht van verdediging, 

ambtshalve de rechtsgronden op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de 

feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen; 

hiermee moeten worden gelijkgesteld de feiten die de rechter zelf naar voor heeft 

gebracht uit de elementen die hem regelmatig door de partijen werden voorgelegd.

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

van redenen

14 juni 2021 C.20.0438.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

Miskent het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter gehouden is het geschil te 

beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels, de rechter die, 

na een vermogensoverdracht te hebben vastgesteld zonder dat hiervoor enige grond lijkt 

te bestaan, de vordering afwijst zonder ambtshalve, met eerbiediging van het recht van 

verdediging, de mogelijke toepassing op te werpen van de ongerechtvaardigde verrijking.

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

van redenen - Verrijking zonder oorzaak

14 juni 2021 C.20.0438.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

STRAFZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

Noch enige wettelijke bepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel verbiedt de rechter 

om uitspraak te doen op grond van een dossier waarvan bepaalde stukken ontbreken, 

mits hij met die verdwijning rekening houdt indien deze de vrije en volledige uitoefening 

van het recht van verdediging in feite blijkt te belemmeren (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 

2020, nr. 651.

Strafzaken - Verdwenen of niet toegankelijk stuk - Gevolgen

21 oktober 2020 P.19.1310.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

- Art. 6.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

Strafzaken - Voorlopige hechtenis - Handhaving - Onvolledig dossier - Geen 

kennisname ontbrekende stukken - Herstel - Weigering voorstel tot uitstel
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Indien ter gelegenheid van de behandeling van de zaak voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling blijkt dat het dossier dat aan het onderzoeksgerecht wordt 

voorgelegd of waarvan de inverdenkinggestelde en zijn raadsman kennis hebben kunnen 

nemen, onvolledig is dan wel dat zij geen kennis hebben kunnen nemen van een 

overtuigingsstuk dat werd neergelegd ter griffie van het gerecht in eerste aanleg, kan een 

eventuele miskenning van de rechten van de inverdenkinggestelde worden geremedieerd 

door in te gaan op het voorstel de behandeling van de zaak uit te stellen opdat alsnog 

kennis kan worden genomen van het ontbrekende stuk; die regel die tot gevolg kan 

hebben dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak kan doen binnen de 

termijn van 15 dagen als bedoeld door artikel 30, § 3, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet 

houdt geen schending in van artikel 5 EVRM noch van enig andere bepaling noch een 

miskenning van enig recht; indien de inverdenkinggestelde weigert om een dergelijke 

uitstel te verzoeken en dus de remediëring van een eventuele miskenning van rechten zelf 

onmogelijk maakt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak beoordelen zonder 

dat van de bedoelde stukken kennis wordt genomen (1). (1) Zie Cass. 9 juni 2020, AR 

P.20.0611.N, AC 2020, nr. 383; Cass. 2 oktober 1996, AR P.96.1256.F, AC 1996, nr. 349; 

Cass. 11 maart 1992, AR nr. 9779, AC 1991-92, nr. 363.

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

- Art. 30, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Artikel 2.1. Zevende Aanvullend Protocol EVRM verbiedt niet dat tijdens de procedure in 

hoger beroep bijkomend onderzoek wordt gevoerd en dat het openbaar ministerie, net 

als elke andere partij, in hoger beroep aanvullende stukken bijbrengt betreffende de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van een beklaagde; uit de omstandigheid dat tijdens de 

behandeling in hoger beroep van een strafzaak bijkomend onderzoek is gevoerd en 

nieuwe stukken worden overgelegd kan geen schending van artikel 6.1 of 6.3 EVRM of 

een miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid.

Strafzaken - Bijkomend onderzoek tijdens de procedure in hoger beroep

16 februari 2021 P.20.1040.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Artikel 90sexies, § 1, 2°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de aangewezen officieren 

van gerechtelijke politie aan de onderzoeksrechter de overschrijving of weergave van de 

voor het onderzoek van belang geachte gedeelten van de opgenomen communicaties of 

gegevens en de eventuele vertaling ervan ter beschikking stellen en de naleving van die 

vormvoorwaarde is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; uit artikel 90septies, § 6, 

Wetboek van Strafvordering volgt dat iedere procespartij de mogelijkheid heeft om het 

geheel van de opgenomen communicaties of gegevens zelf te raadplegen en de rechter 

kan verzoeken om bijkomende delen van de opgenomen communicatie of gegevens over 

te schrijven of weer te geven, zodat aldus iedere procespartij de juistheid en de 

betrouwbaarheid van de politionele samenvatting van een opgenomen communicatie kan 

controleren en nagaan of bepaalde delen bijkomend moeten worden overgeschreven of 

weergegeven waardoor het recht van verdediging afdoende gewaarborgd is (1). (1) L. 

ARNOU, "Afluisteren tijdens het gerechtelijk onderzoek", Comm.Straf., afl. 59, pp. 70-78. 

Strafzaken - Gerechtelijk onderzoek - Onderzoeksverrichtingen - Telefoontap - 

Weergave van de opgenomen communicaties - Draagwijdte - Bijkomende weergave
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.523 februari 2021 P.20.1117.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.5

- Art. 90sexies, § 1, 2°, en 90septies, § 6 Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.8

Noch uit de bepalingen van artikel 26 KB van 21 april 2007 betreffende de 

ademtesttoestellen en de analysetoestellen, noch uit artikel 59, § 3, eerste lid, 

Wegverkeerswet, die enkel tot doel hebben de betrokkene te wijzen op de mogelijkheid 

om een tweede analyse te vragen, noch uit artikel 6 EVRM of uit het recht van 

verdediging of het algemeen beginsel van het vermoeden van onschuld, volgt voor de 

verbalisant de verplichting om uitdrukkelijk en met verwijzing naar artikel 26 in het proces-

verbaal op te nemen dat aan de betrokkene werd uitgelegd dat hij een tweede 

ademanalyse mag vragen; de enkele vermelding in het proces-verbaal dat de 

controleprocedure bepaald in het KB Ademtest- en analysetoestellen werd gevolgd, kan 

voor de rechter volstaan om te oordelen dat aan de bedoelde kennisgevingsplicht werd 

voldaan (1). (1) Cass. 12 maart 2014, AR P. 13.1880.F, AC 2014, nr. 202; Cass. 12 januari 

2005 JLMB 2005/12, 515; Cass. 25 oktober 2000, AR P.00.0649.F, AC 2000, nr. 574 (de 

twee laatste arresten m.b.t. het vroegere KB van 18 februari 1991); contra Cass. 21 april 

1998, RW 1998-1999, 1277 en noot van T ONGENA, "Over het recht op een tweede 

ademanalyse, of hoe de vermelding van een recht zelf ook een recht kan zijn". 

Strafzaken - Wegverkeer - Artikel 59, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet - Artikel 26, KB 

Ademtest- en analysetoestellen - Ademanalyse - Recht om een tweede analyse te 

vragen - Kennisgevingsplicht van de verbalisant - Draagwijdte

23 februari 2021 P.20.1209.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.8

- Art. 59, § 3, eerste lid Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 

besluit van 16 maart 1968

- Art. 26 KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen

- Art. 6 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome
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RECHTBANKEN

STRAFZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

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 en daartoe behoort ook het zo nauwkeurig 

mogelijk bepalen van de datum waarop of de periode waarin die feiten zouden hebben 

plaatsgevonden (1). (1) Cass. 21 november 2017, AR P.17.0180, AC 2017, nr. 666.

Strafzaken - Strafvordering - Adiëren van de strafrechter - Akte van 

aanhangigmaking - Kwalificatie van de feiten - Datum van de feiten - Verplichting 

van de rechter

27 oktober 2020 P.20.0520.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

Het vonnisgerecht bepaalt aan de hand van de bewoordingen van de akte van 

aanhangigmaking welke feiten het voorwerp uitmaken van die akte en bij de beoordeling 

van de draagwijdte van de akte van aanhangigmaking moet dat gerecht bovendien de 

stukken betrekken waarnaar de in deze akte opgenomen telastlegging uitdrukkelijk 

verwijst (1); dit houdt echter niet in dat de rechter steeds door deze stukken gebonden is. 

(1) Cass. 21 november 2017, AR P.17.0180, AC 2017, nr. 666.

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

27 oktober 2020 P.20.0520.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

De gegevens opgeleverd door het onderzoek kunnen dienen om de bewoordingen van 

de akte van aanhangigmaking zo nodig uit te leggen en dit belet niet dat deze uitlegging 

de aanpassing van de incriminatieperiode of de datum van de in die akte vermelde 

telastlegging kan vereisen; bijgevolg kan de rechter niet weigeren rekening te houden 

met de bijkomende gegevens die de partijen hem voorleggen om de feiten precies in tijd 

te situeren omdat die gegevens niet overeenstemmen met de in de akte van 

aanhangigmaking opgegeven incriminatieperiode of enkel blijken uit andere stukken dan 

deze waarnaar de akte van aanhangigmaking uitdrukkelijk verwijst.

Strafzaken - Strafvordering - Akte van aanhangigmaking - Gegevens van het 

onderzoek - Bepaling door de rechter

27 oktober 2020 P.20.0520.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2
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RECHTEN VAN DE MENS

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit het legaliteitsbeginsel zoals het is verwoord in artikel 7.1 EVRM, artikel 15.1 IVBPR en 

artikel 2 Strafwetboek volgt dat indien de wetgever een misdrijfomschrijving heeft 

gewijzigd na het plegen van het misdrijf, de rechter een beklaagde in beginsel slechts 

schuldig kan verklaren indien hij vaststelt dat dit misdrijf strafbaar is zowel onder de oude 

als onder de nieuwe wet (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

International verdrag burgerrechten en politieke recht - Artikel 15 - 

Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Wijziging van de misdrijfomschrijving van na het 

plegen van het misdrijf - Strafbaarheid van de gedraging onder de nieuwe wet

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 2 Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 7.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Uit artikel 5.1.e en 5.4 EVRM volgt dat de vrijheidsberoving van een geesteszieke slechts 

rechtmatig is, indien (a) uit een objectieve en medische expertise blijkt dat de betrokkene 

is getroffen door een reële en voortdurende mentale stoornis, (b) die stoornis van aard is 

dat zij de vrijheidsberoving rechtvaardigt en (c) de vrijheidsberoving niet langer duurt dan 

noodzakelijk is; bij deze beoordeling spelen niet alleen strikt medische elementen een rol, 

maar ook het gevaar dat de betrokkene vormt voor de samenleving.  

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Bescherming van de maatschappij - 

Vrijheidsberoving van een geesteszieke

16 februari 2021 P.21.0114.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Indien een van zijn vrijheid beroofde geesteszieke terug gezond is, moet hij in beginsel in 

vrijheid worden gesteld; de vaststelling dat de betrokkene niet langer geestesziek is, 

impliceert evenwel niet dat die invrijheidstelling dadelijk en onvoorwaardelijk moet 

gebeuren, voor zover de uitgestelde invrijheidstelling in overeenstemming is met de 

doelstellingen van artikel 5.1.e EVRM en die vrijlating niet onredelijk lang wordt 

uitgesteld. 

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Bescherming van de maatschappij - 

Vrijheidsberoving van een geesteszieke - Niet langer geestesziek - Invrijheidstelling

16 februari 2021 P.21.0114.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.1 - Bescherming van de maatschappij - 

Vrijheidsberoving van een geesteszieke - Zienswijze van de deskundige - 

Behandelmogelijkheden - Beoordeling
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Uit artikel 5.1.e en 5.4 EVRM volgt niet dat de kamer voor de bescherming van de 

maatschappij, multidisciplinair en gespecialiseerd rechtscollege inzake internering, 

gebonden is door de zienswijze van een deskundige betreffende het nog steeds bestaan 

van een ernstige geestesziekte, de actuele gevaarlijkheid van de betrokkene en de 

behandelmogelijkheden; uit die bepalingen volgt evenmin dat de kamer verplicht is de 

definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde te bevelen op de enkele grond dat een 

psychiatrisch deskundige van oordeel zou zijn dat het behandelplafond van die 

geïnterneerde is bereikt en dat niet te verwachten is dat zijn persoonlijkheidsstoornis nog 

verder kan worden beïnvloed. 

16 februari 2021 P.21.0114.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Uit artikel 5 EVRM, de artikelen 21, § 3, 22, vierde lid, en 30, § 3, en § 4, eerste lid, 

Voorlopige Hechteniswet, alsmede het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging 

van het recht van verdediging, volgt dat het onderzoeksgerecht dat heeft te beslissen 

over de handhaving van de voorlopige hechtenis in beginsel uitspraak moet doen op 

grond van een volledig dossier (1); een volledig dossier is een dossier is dat alle stukken 

van het onderzoek bevat die verband houden met de handhaving van de voorlopige 

hechtenis van de inverdenkinggestelde en waarover de onderzoeksrechter beschikt (2); uit 

bovengemelde verdrags- en wetsbepalingen volgt ook de inverdenkinggestelde kennis 

kan nemen van dit volledig dossier zoals het ter inzage wordt gelegd met het oog op 

behandeling door de raadkamer en van de nieuwe stukken voor wat betreft de 

behandeling door de kamer van inbeschuldigingstelling (3). (1) Cass. 29 juli 2008, AR 

P.08.1153.F, AC 2008, nr. 429; Cass. 5 april 2006, AR P.06.0466.F, AC 2006, nr. 20; Cass. 30 

december 1997, AR P.97.1650.F, AC 1997, nr. 581; Cass. 8 januari 1991, AR nr. 5199, AC 

1990-1991, nr. 232. (2) Zie Cass. 24 april 2018, AR P.18.0419.N, AC 2018, nr. 265; Cass. 13 

mei 2014, AR P.14.0768.N, AC 2014, nr. 341; Cass. 9 augustus 2011, AR P.11.1401.F, AC 

2011, nr. 441; Cass 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, AC 2009, nr. 457; Cass. 26 februari 2008, 

AR P.08.0285, T.Strafrecht, 2008/6, 460, met noot. (3) Zie Cass. 1 oktober 2013, AR 

P.13.1561.N, AC 2013, nr. 492; Cass. 21 maart 2007, AR P.07.0310.F, AC 2007, nr. 149; Cass. 

5 januari 2000, AR P.99.1874.F, AC 2000, nr. 10; Cass. 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, AC 

1999, nr. 415; Cass. 4 mei 1994, AR P.94.0556.F, AC 1994, nr. 217.

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.2 - Handhaving van de voorlopige 

hechtenis - Volledigheid dossier

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

- Artt. 21, § 3, 22, vierde lid, en 30, §§ 3 en 4, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis

- Art. 5 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Passieve uitlevering - Opsluiting 

met het oog op uitlevering - Redelijke termijn - Beoordelingscriterium
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.10

De redelijke termijn van de opsluiting met het oog op uitlevering wordt beoordeeld op 

grond van het beoogde doel en de concrete gegevens van de zaak op het ogenblik van 

de beslissing van de rechter die met dat toezicht is belast; de rechter kan rekening 

houden met de vertraging die de autoriteiten hebben opgelopen bij het verrichten van de 

rechtshandelingen tijdens de rechtspleging, de complexiteit van de zaak, de mogelijke 

inmenging van internationale instanties, de in het geding zijnde belangen en met de mate 

waarin de belanghebbende zelf heeft bijgedragen tot een vertraging van de 

rechtspleging, zonder dat al deze criteria in aanmerking moeten worden genomen (1). (1) 

Cass. 14 maart 2018, AR P.18.0212.F, AC 2018, nr. 182, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 1080 

met noot van S. HENROTTE met als titel “L’appréciation du caractère raisonnable dans la 

durée d’une mise sous écrou extraditionnel” ; Cass. 17 november 2015, AR P.15.1425.N, 

AC 2015, nr. 685.

16 december 2020 P.20.1232.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.10

- Art. 5.4 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Uit artikel 5.1.e en 5.4 EVRM volgt dat de vrijheidsberoving van een geesteszieke slechts 

rechtmatig is, indien (a) uit een objectieve en medische expertise blijkt dat de betrokkene 

is getroffen door een reële en voortdurende mentale stoornis, (b) die stoornis van aard is 

dat zij de vrijheidsberoving rechtvaardigt en (c) de vrijheidsberoving niet langer duurt dan 

noodzakelijk is; bij deze beoordeling spelen niet alleen strikt medische elementen een rol, 

maar ook het gevaar dat de betrokkene vormt voor de samenleving.  

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Bescherming van de maatschappij - 

Vrijheidsberoving van een geesteszieke

16 februari 2021 P.21.0114.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Uit artikel 5.1.e en 5.4 EVRM volgt niet dat de kamer voor de bescherming van de 

maatschappij, multidisciplinair en gespecialiseerd rechtscollege inzake internering, 

gebonden is door de zienswijze van een deskundige betreffende het nog steeds bestaan 

van een ernstige geestesziekte, de actuele gevaarlijkheid van de betrokkene en de 

behandelmogelijkheden; uit die bepalingen volgt evenmin dat de kamer verplicht is de 

definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde te bevelen op de enkele grond dat een 

psychiatrisch deskundige van oordeel zou zijn dat het behandelplafond van die 

geïnterneerde is bereikt en dat niet te verwachten is dat zijn persoonlijkheidsstoornis nog 

verder kan worden beïnvloed. 

Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Bescherming van de maatschappij - 

Vrijheidsberoving van een geesteszieke - Zienswijze van de deskundige - 

Behandelmogelijkheden - Beoordeling

16 februari 2021 P.21.0114.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.11

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Proces-

verbaal van politie - Materiële vergissing met betrekking tot de taal die men al dan 

niet machtig is
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

De rechter oordeelt in feite of een bepaalde vermelding in een proces-verbaal van de 

politie, ongeacht of dit bijzondere bewijswaarde heeft, een verschrijving inhoudt; aldus 

kan de rechter een materiële vergissing in een proces-verbaal verbeteren met betrekking 

tot de vermelding van de taal die een bestuurder van een voertuig al dan niet machtig is, 

zonder dat hierdoor enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken wordt geschonden of 

het recht op een eerlijk proces wordt miskend. 

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

Noch enige wettelijke bepaling noch enig algemeen rechtsbeginsel verbiedt de rechter 

om uitspraak te doen op grond van een dossier waarvan bepaalde stukken ontbreken, 

mits hij met die verdwijning rekening houdt indien deze de vrije en volledige uitoefening 

van het recht van verdediging in feite blijkt te belemmeren (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 

2020, nr. 651.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Verdwenen of niet toegankelijk 

stuk - Gevolgen

21 oktober 2020 P.19.1310.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

- Art. 6.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Artikel 2.1. Zevende Aanvullend Protocol EVRM verbiedt niet dat tijdens de procedure in 

hoger beroep bijkomend onderzoek wordt gevoerd en dat het openbaar ministerie, net 

als elke andere partij, in hoger beroep aanvullende stukken bijbrengt betreffende de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van een beklaagde; uit de omstandigheid dat tijdens de 

behandeling in hoger beroep van een strafzaak bijkomend onderzoek is gevoerd en 

nieuwe stukken worden overgelegd kan geen schending van artikel 6.1 of 6.3 EVRM of 

een miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Bijkomend onderzoek tijdens de 

procedure in hoger beroep

16 februari 2021 P.20.1040.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Het vonnisgerecht oordeelt onaantastbaar in het belang van een goede rechtsbedeling of 

het de beslissing over de door artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering bedoelde excepties bij de zaak zelf voegt dan wel dat zij dat niet doet en 

er dus uitspraak over doet op een vroeger tijdstip dan de beslissing over de schuld en zij 

moet die beslissing niet bijzonder met redenen omkleden.; dat die beslissing, waaraan 

altijd een exceptie als bedoeld door artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek 

van Strafvordering, opgeworpen door een in die bepaling bedoelde partij, ten grondslag 

ligt, een impact kan hebben op de verjaring van de strafvordering, zoals overigens elke 

handeling van een met vervolging en berechting belaste overheid die krachtens de wet 

een daad van stuiting of schorsing van de verjaring van de strafvordering oplevert, maakt 

die beslissing niet willekeurig en houdt evenmin een schending in van de artikelen 6 en 13 

EVRM (1). (1) Zie concl. “in hoofdzaak” OM.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - 

Behandeling door het vonnisgerecht van een door partijen opgeworpen exceptie - 

Beslissing over de exceptie - Impact op de verjaring van de strafvordering - 

Draagwijdte
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.1423 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

- Artt. 6 en 13 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

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

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.12

De rechter oordeelt in elke zaak afzonderlijk en aan de hand van de bijzondere 

omstandigheden ervan of er binnen een redelijke termijn is beslist over een tegen een 

beklaagde ingestelde strafvervolging en bij die beoordeling kan de rechter onder meer 

rekening houden met de complexiteit van de zaak, het gedrag van de partijen en de 

bevoegde overheden, alsook het belang van de zaak voor die partijen (1); wanneer de 

strafvervolging betrekking heeft op de regelgeving betreffende de ruimtelijke ordening, 

het milieu- of omgevingsrecht en de huisvesting, waar de herstelvordering een onderdeel 

is van de strafvordering in de ruime zin, kan de strafrechter bij de beoordeling van de 

redelijkheid van de termijn van de strafvervolging rekening houden met de 

mogelijkheden die aan de beklaagde werden toegekend om vrijwillig over te gaan tot 

herstel of regularisatie van de wederrechtelijke toestand en behoudens wanneer de 

beklaagde ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven niet vrijwillig tot herstel of 

regularisatie te zullen overgaan, houdt dit geen miskenning in van het recht van de 

beklaagde om niet mee te werken aan zijn vervolging, noch van zijn recht om niet 

vrijwillig over te gaan tot herstel of regularisatie zolang hij niet definitief is veroordeeld. 

(1) J. MEESE, "Redelijke termijn in strafzaken", Comm. Straf.,pp. 7-15. 

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - 

Redelijke termijn - Stedenbouw - Vrijwillig herstel of regularisatie van de 

wederrechtelijke toestand - Beoordeling door de rechter

23 februari 2021 P.20.0983.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.12

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7

Artikel 6.1 EVRM vereist dat een bij verstek veroordeelde wordt geïnformeerd over het 

recht om tegen die beslissing verzet aan te tekenen en over de termijn om dat te doen en 

die kennisgeving kan gebeuren op het ogenblik van de betekening van de 

verstekbeslissing of op elk ander tijdstip dat de veroordeelde toelaat het rechtsmiddel aan 

te wenden; indien niet vaststaat dat de bij verstek veroordeelde werd geïnformeerd over 

zijn recht om verzet aan te tekenen en over de termijn om dit te doen, kan de rechter het 

verzet niet onontvankelijk verklaren wegens laattijdigheid en het is daarbij zonder belang 

dat de oorzaak van de laattijdigheid geen verband houdt met het niet-informeren van de 

bij verstek veroordeelde (1). (1) Cass. 28 juni 2017, AR P.17.0490.F, AC 2017, nr. 428; Cass. 

23 februari 2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161, RW 2012-2013, p. 215 en noot van B. 

DE SMET, "Vormvereisten bij de betekening van verstekvonnissen"; EHRM, Hakimi t. 

België, 29 juni 2010, RABG, 2011, p. 91; EHRM, Faniel t. België, 1 maart 2011, JLMB, 2011, 

p. 788, noot P. THEVISSEN, "La notification des règles d'opposition comme condition du 

procès équitable", T.Strafr., 2011, p. 189, noot C. VAN DEUREN, "Informatieplicht omtrent 

rechtsmiddelen veralgemeend". 

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - 

Veroordeling bij verstek - Betekening van de beslissing aan de veroordeelde - 

Informatie nopens het recht om verzet aan te tekenen - Draagwijdte

23 februari 2021 P.20.1146.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7

- Art. 6.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.8

Noch uit de bepalingen van artikel 26 KB van 21 april 2007 betreffende de 

ademtesttoestellen en de analysetoestellen, noch uit artikel 59, § 3, eerste lid, 

Wegverkeerswet, die enkel tot doel hebben de betrokkene te wijzen op de mogelijkheid 

om een tweede analyse te vragen, noch uit artikel 6 EVRM of uit het recht van 

verdediging of het algemeen beginsel van het vermoeden van onschuld, volgt voor de 

verbalisant de verplichting om uitdrukkelijk en met verwijzing naar artikel 26 in het proces-

verbaal op te nemen dat aan de betrokkene werd uitgelegd dat hij een tweede 

ademanalyse mag vragen; de enkele vermelding in het proces-verbaal dat de 

controleprocedure bepaald in het KB Ademtest- en analysetoestellen werd gevolgd, kan 

voor de rechter volstaan om te oordelen dat aan de bedoelde kennisgevingsplicht werd 

voldaan (1). (1) Cass. 12 maart 2014, AR P. 13.1880.F, AC 2014, nr. 202; Cass. 12 januari 

2005 JLMB 2005/12, 515; Cass. 25 oktober 2000, AR P.00.0649.F, AC 2000, nr. 574 (de 

twee laatste arresten m.b.t. het vroegere KB van 18 februari 1991); contra Cass. 21 april 

1998, RW 1998-1999, 1277 en noot van T ONGENA, "Over het recht op een tweede 

ademanalyse, of hoe de vermelding van een recht zelf ook een recht kan zijn". 

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - 

Wegverkeer - Artikel 59, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet - Artikel 26, KB Ademtest- 

en analysetoestellen - Ademanalyse - Recht om een tweede analyse te vragen - 

Kennisgevingsplicht van de verbalisant - Draagwijdte

23 februari 2021 P.20.1209.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.8

- Art. 59, § 3, eerste lid Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 

besluit van 16 maart 1968

- Art. 26 KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen

- Art. 6 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210423.1N.4

Er is geen onwettige beperking van het recht op toegang tot de rechter, dat deel uitmaakt 

van het recht op een gerecht of een rechter in de zin van artikel 6.1 EVRM, wanneer een 

hoger beroep niet wordt toegelaten op basis van een voorzienbare ontvankelijkheidsregel 

die de rechtszekerheid en de goede rechtsbedeling dient en die de appellant op een hem 

toerekenbare wijze niet heeft nageleefd (1). (1) Zie concl. OM.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op toegang tot de rechter - 

Tuchtzaken - Hoger beroep - Ontvankelijkheidsregel - Beperking van het recht op 

toegang tot de rechter - Toepassing

23 april 2021 D.20.0006.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210423.1N.4

- Art. 6.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Onrechtmatig verkregen bewijs - 

Beoordeling toelaatbaarheid door de rechter - Wijze - Wering
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2

Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het gebruik van 

onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken slechts worden geweerd indien de 

bewijsverkrijging de betrouwbaarheid van het bewijs aantast of indien hierdoor het recht 

op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht; de rechter dient hierbij rekening te 

houden met al de omstandigheden van de zaak, waaronder de wijze waarop het bewijs 

werd verkregen, de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan, de ernst 

van de onrechtmatigheid en de mate waarin hierdoor het recht van de wederpartij werd 

geschonden, de bewijsnood van de partij die de onrechtmatigheid beging en de houding 

van de wederpartij (1). (1) Cass. 9 november 2018, AR C.17.0220.N-C.17.0318.N, AC 2018, 

nr. 620.

14 juni 2021 C.20.0418.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.2

- Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 6 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Een beperking van het recht van toegang tot de advocaat leidt evenwel bij afwezigheid 

van dwingende redenen niet automatisch tot een schending van artikel 6 EVRM; het staat 

aan de rechter te onderzoeken of in het licht van de omstandigheden van de zaak de 

beperking van het recht van toegang tot de raadsman de eerlijkheid van het proces in zijn 

geheel beschouwd al dan niet onherstelbaar heeft aangetast; bij die beoordeling kan 

onder meer rekening worden gehouden met de volgende elementen, voor zover die van 

toepassing zijn op de te beoordelen zaak: de bijzondere kwetsbaarheid van de verdachte 

in het licht van bijvoorbeeld zijn leeftijd of geestelijke mogelijkheden, de wettelijke 

regeling van het vooronderzoek en de toelaatbaarheid van de bewijzen, de mogelijkheid 

voor de betrokkene om de authenticiteit van het verzamelde bewijs te betwisten en zich 

te verzetten tegen het gebruik ervan, de kwaliteit van het bewijs en het al dan niet 

bestaan van twijfel over hun betrouwbaarheid en de juistheid in het licht van de 

omstandigheden waarin ze werden verkregen, de aard van de onwettigheid waarmee het 

bewijs desgevallend werd verkregen en de aard van een eventuele verdragsrechtelijke 

schending, de aard van verklaringen en het gegeven of ze dadelijk werden ingetrokken of 

verbeterd, het gebruik van de bewijzen en in het bijzonder of die een overwegend of 

belangrijk deel van de bewijslast uitmaken waarop de veroordeling is gesteund, alsook 

het belang van de andere dossierelementen, het belang dat het onderzoek van het 

misdrijf en de bestraffing van de dader heeft voor de publieke opinie en het bestaan in 

het interne recht van andere procedurele garanties (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht 

op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor - Criteria vooropgesteld in het 

arrest Beuze van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 9 november 

2018 - Toepassing van de criteria op verhoren afgenomen vóór het arrest Beuze - 

Beoordeling

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Recht op een eerlijk proces - Recht 

op bijstand van een advocaat tijdens elk verhoor - Inhoud en doel van deze 

waarborg - Beperking van de waarborg wegens dwingende redenen
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en 

uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het bijzonder met het 

arrest Beuze t/ België van 9 november 2018 vereist dat aan een verdachte bijstand van 

een advocaat wordt verleend tijdens zijn verhoor door opsporingsambtenaren; het recht 

van toegang tot het verhoren houdt in dat de advocaat tijdens het vooronderzoek bij de 

verhoren fysiek mag aanwezig zijn, wat moet toelaten een effectieve en concrete bijstand 

te verlenen en erop toe te zien dat het recht van verdediging niet wordt miskend; dit recht 

van toegang tot de advocaat kan een verdachte enkel worden ontzegd indien daartoe 

dwingende redenen zijn; dat zal slechts uitzonderlijk het geval zijn, die redenen hebben 

noodzakelijk een tijdelijk karakter en ze kunnen slechts worden aangenomen op grond 

van een specifieke beoordeling van de omstandigheden van de zaak, zoals de dringende 

noodzaak om in een bepaalde zaak een ernstige aantasting van het leven, de vrijheid of 

de fysieke integriteit te voorkomen; een beperking van het recht op toegang op een 

wettelijke en dus algemene, verplichte en systematische basis vormt als dusdanig geen 

dwingende reden (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Artikel 2.1. Zevende Aanvullend Protocol EVRM verbiedt niet dat tijdens de procedure in 

hoger beroep bijkomend onderzoek wordt gevoerd en dat het openbaar ministerie, net 

als elke andere partij, in hoger beroep aanvullende stukken bijbrengt betreffende de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van een beklaagde; uit de omstandigheid dat tijdens de 

behandeling in hoger beroep van een strafzaak bijkomend onderzoek is gevoerd en 

nieuwe stukken worden overgelegd kan geen schending van artikel 6.1 of 6.3 EVRM of 

een miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Bijkomend onderzoek tijdens de 

procedure in hoger beroep

16 februari 2021 P.20.1040.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.c - Recht op bijstand van 

een advocaat tijdens het verhoor - Criteria vooropgesteld in het arrest Beuze van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 9 november 2018 - Toepassing van 

de criteria op verhoren afgenomen vóór het arrest Beuze - Beoordeling
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Een beperking van het recht van toegang tot de advocaat leidt evenwel bij afwezigheid 

van dwingende redenen niet automatisch tot een schending van artikel 6 EVRM; het staat 

aan de rechter te onderzoeken of in het licht van de omstandigheden van de zaak de 

beperking van het recht van toegang tot de raadsman de eerlijkheid van het proces in zijn 

geheel beschouwd al dan niet onherstelbaar heeft aangetast; bij die beoordeling kan 

onder meer rekening worden gehouden met de volgende elementen, voor zover die van 

toepassing zijn op de te beoordelen zaak: de bijzondere kwetsbaarheid van de verdachte 

in het licht van bijvoorbeeld zijn leeftijd of geestelijke mogelijkheden, de wettelijke 

regeling van het vooronderzoek en de toelaatbaarheid van de bewijzen, de mogelijkheid 

voor de betrokkene om de authenticiteit van het verzamelde bewijs te betwisten en zich 

te verzetten tegen het gebruik ervan, de kwaliteit van het bewijs en het al dan niet 

bestaan van twijfel over hun betrouwbaarheid en de juistheid in het licht van de 

omstandigheden waarin ze werden verkregen, de aard van de onwettigheid waarmee het 

bewijs desgevallend werd verkregen en de aard van een eventuele verdragsrechtelijke 

schending, de aard van verklaringen en het gegeven of ze dadelijk werden ingetrokken of 

verbeterd, het gebruik van de bewijzen en in het bijzonder of die een overwegend of 

belangrijk deel van de bewijslast uitmaken waarop de veroordeling is gesteund, alsook 

het belang van de andere dossierelementen, het belang dat het onderzoek van het 

misdrijf en de bestraffing van de dader heeft voor de publieke opinie en het bestaan in 

het interne recht van andere procedurele garanties (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3.c EVRM en 

uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het bijzonder met het 

arrest Beuze t/ België van 9 november 2018 vereist dat aan een verdachte bijstand van 

een advocaat wordt verleend tijdens zijn verhoor door opsporingsambtenaren; het recht 

van toegang tot het verhoren houdt in dat de advocaat tijdens het vooronderzoek bij de 

verhoren fysiek mag aanwezig zijn, wat moet toelaten een effectieve en concrete bijstand 

te verlenen en erop toe te zien dat het recht van verdediging niet wordt miskend; dit recht 

van toegang tot de advocaat kan een verdachte enkel worden ontzegd indien daartoe 

dwingende redenen zijn; dat zal slechts uitzonderlijk het geval zijn, die redenen hebben 

noodzakelijk een tijdelijk karakter en ze kunnen slechts worden aangenomen op grond 

van een specifieke beoordeling van de omstandigheden van de zaak, zoals de dringende 

noodzaak om in een bepaalde zaak een ernstige aantasting van het leven, de vrijheid of 

de fysieke integriteit te voorkomen; een beperking van het recht op toegang op een 

wettelijke en dus algemene, verplichte en systematische basis vormt als dusdanig geen 

dwingende reden (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.3 - Artikel 6.3.c - Recht op bijstand van 

een advocaat tijdens elk verhoor - Inhoud en doel van deze waarborg - Beperking 

van de waarborg wegens dwingende redenen

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Artt. 6.1 en 6.3.c Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

Verdrag rechten van de mens - Art. 7 - Legaliteitsbeginsel - Wijziging van de 

misdrijfomschrijving van na het plegen van het misdrijf - Strafbaarheid van de 
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit het legaliteitsbeginsel zoals het is verwoord in artikel 7.1 EVRM, artikel 15.1 IVBPR en 

artikel 2 Strafwetboek volgt dat indien de wetgever een misdrijfomschrijving heeft 

gewijzigd na het plegen van het misdrijf, de rechter een beklaagde in beginsel slechts 

schuldig kan verklaren indien hij vaststelt dat dit misdrijf strafbaar is zowel onder de oude 

als onder de nieuwe wet (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

gedraging onder de nieuwe wet

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 2 Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 7.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

Het vonnisgerecht oordeelt onaantastbaar in het belang van een goede rechtsbedeling of 

het de beslissing over de door artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering bedoelde excepties bij de zaak zelf voegt dan wel dat zij dat niet doet en 

er dus uitspraak over doet op een vroeger tijdstip dan de beslissing over de schuld en zij 

moet die beslissing niet bijzonder met redenen omkleden.; dat die beslissing, waaraan 

altijd een exceptie als bedoeld door artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek 

van Strafvordering, opgeworpen door een in die bepaling bedoelde partij, ten grondslag 

ligt, een impact kan hebben op de verjaring van de strafvordering, zoals overigens elke 

handeling van een met vervolging en berechting belaste overheid die krachtens de wet 

een daad van stuiting of schorsing van de verjaring van de strafvordering oplevert, maakt 

die beslissing niet willekeurig en houdt evenmin een schending in van de artikelen 6 en 13 

EVRM (1). (1) Zie concl. “in hoofdzaak” OM.

Verdrag rechten van de mens - Art. 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - 

Behandeling door het vonnisgerecht van een door partijen opgeworpen exceptie - 

Beslissing over de exceptie - Impact op de verjaring van de strafvordering - 

Draagwijdte

23 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

- Artt. 6 en 13 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

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

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Artikel 2.1. Zevende Aanvullend Protocol EVRM verbiedt niet dat tijdens de procedure in 

hoger beroep bijkomend onderzoek wordt gevoerd en dat het openbaar ministerie, net 

als elke andere partij, in hoger beroep aanvullende stukken bijbrengt betreffende de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van een beklaagde; uit de omstandigheid dat tijdens de 

behandeling in hoger beroep van een strafzaak bijkomend onderzoek is gevoerd en 

nieuwe stukken worden overgelegd kan geen schending van artikel 6.1 of 6.3 EVRM of 

een miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid.

Verdrag rechten van de mens - Allerlei - Zevende Aanvullend Protocol EVRM - 

Artikel 2.1 - Vereiste van dubbele aanleg - Bijkomend onderzoek tijdens de 

procedure in hoger beroep - Invloed

16 februari 2021 P.20.1040.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6
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RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.8

Noch uit de bepalingen van artikel 26 KB van 21 april 2007 betreffende de 

ademtesttoestellen en de analysetoestellen, noch uit artikel 59, § 3, eerste lid, 

Wegverkeerswet, die enkel tot doel hebben de betrokkene te wijzen op de mogelijkheid 

om een tweede analyse te vragen, noch uit artikel 6 EVRM of uit het recht van 

verdediging of het algemeen beginsel van het vermoeden van onschuld, volgt voor de 

verbalisant de verplichting om uitdrukkelijk en met verwijzing naar artikel 26 in het proces-

verbaal op te nemen dat aan de betrokkene werd uitgelegd dat hij een tweede 

ademanalyse mag vragen; de enkele vermelding in het proces-verbaal dat de 

controleprocedure bepaald in het KB Ademtest- en analysetoestellen werd gevolgd, kan 

voor de rechter volstaan om te oordelen dat aan de bedoelde kennisgevingsplicht werd 

voldaan (1). (1) Cass. 12 maart 2014, AR P. 13.1880.F, AC 2014, nr. 202; Cass. 12 januari 

2005 JLMB 2005/12, 515; Cass. 25 oktober 2000, AR P.00.0649.F, AC 2000, nr. 574 (de 

twee laatste arresten m.b.t. het vroegere KB van 18 februari 1991); contra Cass. 21 april 

1998, RW 1998-1999, 1277 en noot van T ONGENA, "Over het recht op een tweede 

ademanalyse, of hoe de vermelding van een recht zelf ook een recht kan zijn". 

 - Vermoeden van onschuld - Wegverkeer - Artikel 59, § 3, eerste lid, 

Wegverkeerswet - Artikel 26, KB Ademtest- en analysetoestellen - Ademanalyse - 

Recht om een tweede analyse te vragen - Kennisgevingsplicht van de verbalisant - 

Draagwijdte

23 februari 2021 P.20.1209.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.8

- Art. 59, § 3, eerste lid Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 

besluit van 16 maart 1968

- Art. 26 KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen

- Art. 6 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.4

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de non-retroactiviteit van de wet, dat vervat is 

in artikel 1 (oud artikel 2) Oud Burgerlijke Wetboek, is de nieuwe wet in de regel niet 

alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op 

de toekomstige gevolgen van onder de oude wet ontstane toestanden die zich voordoen 

of voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen 

afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; behoudens wanneer de 

aanslagtermijnen onder de oude wet verstreken zijn, is de nieuwe wet in verband met de 

termijn binnen dewelke een belastingaanslag kan worden gevestigd onmiddellijk van 

toepassing op de na haar inwerkingtreding gevestigde aanslagen, ook al is de 

belastingschuld reeds voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet ontstaan (1). (1) Zie 

concl. OM.

 - Niet-terugwerkende kracht van een wet - Belastingwet

21 mei 2021 F.19.0137.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.4

- Art. 3.3.3.0.1, § 1 Decreet 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit

- Art. 354 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1 Oud Burgerlijk Wetboek

 - Algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" - Werking - Doel
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.3

De werking van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat strekt tot het 

tenietdoen van de rechtgevolgen die uit een bedrieglijke gedraging voortvloeien, reikt 

niet verder dan nodig is om te verhinderen dat het door bedrog beoogde doel wordt 

bereikt.

18 juni 2021 C.20.0547.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.3

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit het legaliteitsbeginsel zoals het is verwoord in artikel 7.1 EVRM, artikel 15.1 IVBPR en 

artikel 2 Strafwetboek volgt dat indien de wetgever een misdrijfomschrijving heeft 

gewijzigd na het plegen van het misdrijf, de rechter een beklaagde in beginsel slechts 

schuldig kan verklaren indien hij vaststelt dat dit misdrijf strafbaar is zowel onder de oude 

als onder de nieuwe wet (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

 - Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Wijziging van de misdrijfomschrijving van na 

het plegen van het misdrijf - Strafbaarheid van de gedraging onder de nieuwe wet

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 2 Strafwetboek

- Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

- Art. 7.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome
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RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.8

De rechter kan een partij niet veroordelen om aan de tegenpartij een 

rechtsplegingsvergoeding te betalen die hoger is dan het door de Koning vastgestelde 

basisbedrag zonder die beslissing met bijzondere redenen te omkleden, zelfs als de 

veroordeelde partij het door de tegenpartij gevorderde bedrag van de vergoeding niet 

heeft betwist en voor zichzelf een rechtsplegingsvergoeding heeft gevorderd die hoger is 

dan het basisbedrag.

 - Verhoogde rechtsplegingsvergoeding - Geen betwisting door partijen - Taak van 

de rechter

18 juni 2021 C.20.0579.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.8

- Art. 1022, derde lid Gerechtelijk Wetboek
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke 

rechtsregels; hij heeft de verplichting, mits eerbiediging van het recht van verdediging, 

ambtshalve de rechtsgronden op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de 

feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen; 

hiermee moeten worden gelijkgesteld de feiten die de rechter zelf naar voor heeft 

gebracht uit de elementen die hem regelmatig door de partijen werden voorgelegd.

Algemeen - Recht van verdediging - Taak van de rechter - Ambtshalve aanvullen 

van redenen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)

14 juni 2021 C.20.0438.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

Miskent het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter gehouden is het geschil te 

beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels, de rechter die, 

na een vermogensoverdracht te hebben vastgesteld zonder dat hiervoor enige grond lijkt 

te bestaan, de vordering afwijst zonder ambtshalve, met eerbiediging van het recht van 

verdediging, de mogelijke toepassing op te werpen van de ongerechtvaardigde verrijking.

Algemeen - Recht van verdediging - Taak van de rechter - Ambtshalve aanvullen 

van redenen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - 

Verrijking zonder oorzaak

14 juni 2021 C.20.0438.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

ALLERLEI

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

Beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling en veroordelingen tot 

correctionele straffen komen bij toepassing van artikel 619, eerste lid, Wetboek van 

Strafvordering niet in aanmerking voor uitwissing, zodat de rechter hiermee rekening mag 

houden zonder dat hierdoor sprake is van een oneerlijke behandeling van de zaak; 

hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat beslissing tot 

opschorting van de uitspraak en bepaalde veroordelingen tot correctionele straffen niet 

worden vermeld op het bij toepassing van artikel 595 Wetboek van Strafvordering 

opgevraagde uittreksel uit het strafregister.

Allerlei - Strafzaken - Strafregister

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

- Artt. 595 en 619, eerste lid Wetboek van Strafvordering

GEEN CONCLUSIE

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen 

inbegrepen) - Geldboete - Stukken met betrekking tot de sociale toestand
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.12

Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat ingevolge artikel 211 Wetboek 

van Strafvordering ook van toepassing is op de hoven van beroep, bepaalt dat de rechter 

die veroordeelt tot een geldboete voor de vaststelling van het bedrag ervan rekening 

houdt met de door de beklaagde aangevoerde elementen over zijn sociale toestand en 

volgens artikel 195, zesde lid kan de rechter een geldboete uitspreken beneden het 

wettelijk minimum van de boete indien de overtreder om het even welk document 

voorlegt dat zijn precaire financiële situatie bewijst; die bepalingen verplichten weliswaar 

de rechter om de stukken die een beklaagde neerlegt betreffende zijn sociale toestand of 

zijn precaire financiële toestand bij zijn beoordeling te betrekken, maar niet om zijn 

beslissing op dat punt bijzonder te motiveren, behoudens daartoe strekkende conclusie. 

27 oktober 2020 P.20.0678.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.12

- Art. 195, tweede en zesde lid Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201103.2N.2

De appelrechters die goederen verbeurdverklaren niet op grond van de artikelen 42, 1°, 

en 43, eerste lid, Strafwetboek, maar louter op grond van artikel 4, § 6, Drugswet, dienen 

de redenen aan te geven waarom die facultatieve straf wordt opgelegd (1). (1) A. DE 

NAUW, Drugs, in APR, 2012, 2de editie, p. 67, nr. 100. 

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen 

inbegrepen) - Hof van beroep - Verbeurdverklaring - Artikel 4, § 6, Drugswet - 

Motivering

3 november 2020 P.20.0510.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201103.2N.2

- Art. 4, § 6 Wet 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en 

verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die 

kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende mid

- Artt. 42, 1°, en 43, eerste lid Strafwetboek

Artikel 6.1 EVRM vereist dat een bij verstek veroordeelde wordt geïnformeerd over het 

recht om tegen die beslissing verzet aan te tekenen en over de termijn om dat te doen en 

die kennisgeving kan gebeuren op het ogenblik van de betekening van de 

verstekbeslissing of op elk ander tijdstip dat de veroordeelde toelaat het rechtsmiddel aan 

te wenden; indien niet vaststaat dat de bij verstek veroordeelde werd geïnformeerd over 

zijn recht om verzet aan te tekenen en over de termijn om dit te doen, kan de rechter het 

verzet niet onontvankelijk verklaren wegens laattijdigheid en het is daarbij zonder belang 

dat de oorzaak van de laattijdigheid geen verband houdt met het niet-informeren van de 

bij verstek veroordeelde (1). (1) Cass. 28 juni 2017, AR P.17.0490.F, AC 2017, nr. 428; Cass. 

23 februari 2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161, RW 2012-2013, p. 215 en noot van B. 

DE SMET, "Vormvereisten bij de betekening van verstekvonnissen"; EHRM, Hakimi t. 

België, 29 juni 2010, RABG, 2011, p. 91; EHRM, Faniel t. België, 1 maart 2011, JLMB, 2011, 

p. 788, noot P. THEVISSEN, "La notification des règles d'opposition comme condition du 

procès équitable", T.Strafr., 2011, p. 189, noot C. VAN DEUREN, "Informatieplicht omtrent 

rechtsmiddelen veralgemeend". 

Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen 

inbegrepen) - Draagwijdte - Veroordeling bij verstek - Betekening van de beslissing 

aan de veroordeelde - Informatie nopens het recht om verzet aan te tekenen - Recht 

op een eerlijk proces

- Art. 6.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.723 februari 2021 P.20.1146.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7

OP CONCLUSIE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.4

De wetgever heeft het aan het uitsluitende oordeel van de rechter overgelaten of een 

omstandigheid eigen aan de te beoordelen feiten of aan de dader wordt aangenomen als 

een verzachtende omstandigheid in de zin van artikel 85 Strafwetboek; de rechter dient 

zijn beslissing dat een bepaalde omstandigheid niet wordt aangenomen als een 

verzachtende omstandigheid niet nader met redenen te omkleden (1). (1) Zie Cass. 20 

januari 2004, AR P.03.1364.N, AC 2004, nr. 31; Cass. 12 april 1965, Pas. 1965, I, 867; Cass. 

15 maart 1948, Pas. 1948, I, 170.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 

Verzachtende omstandigheid - Het niet aannemen van een bepaalde omstandigheid 

als verzachtende omstandigheid - Motiveringsplicht

27 oktober 2020 P.20.0565.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.4

- Art. 85 Strafwetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9

Krachtens artikel 210, eerste lid, Wetboek van Strafvordering wordt de beklaagde in hoger 

beroep gehoord over de nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis 

worden ingebracht; de enkele herneming van een in eerste aanleg gevoerd verweer vormt 

geen nauwkeurig bepaalde grief in de zin van de vermelde bepaling en de appelrechters 

dienen een dergelijk verweer dan ook niet te beantwoorden (1). (1) Cass 24 november 

2015, AR P.14.1192.N, AC 2015, nr. 694; Cass. 8 september 2015, AR P.14.1752.N, AC 

2015, nr. 494.

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 

Rechtspleging in hoger beroep - Beklaagde - Nauwkeurige grieven - Herneming van 

in eerste aanleg gevoerd verweer

27 oktober 2020 P.20.0587.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9

- Art. 210, eerste lid Wetboek van Strafvordering

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) - 

Verwijzing door de beklaagde naar een verkeerde beslissing van veroordeling - 

Draagwijdte
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.13

Indien een beklaagde met verwijzing naar een rechterlijke beslissing op aannemelijke 

wijze aanvoert dat er gelet op die beslissing reden is om artikel 65, tweede lid, 

Strafwetboek toe te passen, kan de rechter die aanvoering niet verwerpen op de enkele 

grond dat geen eensluidend verklaard afschrift van die beslissing met de vermelding dat 

ze definitief is voorligt en dient hij in een dergelijk geval het openbaar ministerie te 

verzoeken die stukken bij te brengen of de beklaagde de gelegenheid te geven dit alsnog 

te doen; daaruit volgt dat indien een beklaagde om de toepassing verzoekt van artikel 65, 

tweede lid, Strafwetboek op grond van een veroordeling voor bepaalde feiten en de 

veroordeling voor die feiten vaststaat, de rechter dat verzoek niet mag afwijzen om de 

enkele reden dat de rechterlijke beslissing waarnaar de beklaagde verwijst niet de 

beslissing is die hem heeft veroordeeld en dient de rechter in voorkomend geval het 

openbaar ministerie te verzoeken de stukken betreffende de veroordelende beslissing te 

laten voegen dan wel de beklaagde alsnog de gelegenheid te geven dit te doen (1). (1) 

Cass. 15 maart 2016, AR P.15.1435.N, AC 2016, nr. 182, RW 2017-18, 577-580 en noot S. 

RAATS, "De toepassing van artikel 65, tweed lid, Sw. en het bewijs van hoger beroep". 

23 februari 2021 P.20.1126.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.13

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek
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SLAGEN EN VERWONDINGEN - DODEN

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

De rechtstoestand van een persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 

de dood van een ander veroorzaakt valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een 

persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg slechts slagen of 

verwondingen veroorzaakt; bijgevolg is er geen grond tot het stellen van een prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof. 

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - 

Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing - Verschil in rechtstoestand

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

De rechtstoestand van een persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 

de dood van een ander veroorzaakt valt niet te vergelijken met de rechtstoestand van een 

persoon die door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg slechts slagen of 

verwondingen veroorzaakt; bijgevolg is er geen grond tot het stellen van een prejudiciële 

vraag aan het Grondwettelijk Hof. 

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - 

Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing - Verschil in rechtstoestand

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 

aangaande de eventuele schending door artikel 419 Strafwetboek van artikelen 10 en 11 

G.W., doordat hij die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding slechts kan worden 

veroordeeld tot een maximumgevangenisstraf van twee jaar (artikel 419, eerste lid) en hij 

die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval 

tot meer dan het dubbele, namelijk vijf jaar (artikel 419, tweede lid), terwijl de fout van 

beide personen eenzelfde onopzettelijk karakter heeft en aanleiding geeft tot eenzelfde 

gevolg, namelijk een overlijden, waarbij de tweede categorie bovendien een straf kan 

oplopen waardoor de strafuitvoering wordt beoordeeld door de 

strafuitvoeringsrechtbank terwijl dat niet het geval is voor de eerste categorie, en dat de 

omstandigheid dat het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kadert in een 

verkeersongeval geen redelijke verantwoording biedt voor dit onderscheidt in 

bestraffing. 

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - 

Verkeersongeval - Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing - Verantwoording voor verschil - 

Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

- Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

Onopzettelijk toebrengen van verwondingen en onopzettelijk doden - 

Verkeersongeval - Gelijkheidsbeginsel - Bestraffing - Verantwoording voor verschil - 

Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, 

aangaande de eventuele schending door artikel 419 Strafwetboek van artikelen 10 en 11 

G.W., doordat hij die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding slechts kan worden 

veroordeeld tot een maximumgevangenisstraf van twee jaar (artikel 419, eerste lid) en hij 

die wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding in het kader van een verkeersongeval 

tot meer dan het dubbele, namelijk vijf jaar (artikel 419, tweede lid), terwijl de fout van 

beide personen eenzelfde onopzettelijk karakter heeft en aanleiding geeft tot eenzelfde 

gevolg, namelijk een overlijden, waarbij de tweede categorie bovendien een straf kan 

oplopen waardoor de strafuitvoering wordt beoordeeld door de 

strafuitvoeringsrechtbank terwijl dat niet het geval is voor de eerste categorie, en dat de 

omstandigheid dat het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kadert in een 

verkeersongeval geen redelijke verantwoording biedt voor dit onderscheidt in 

bestraffing. 

16 november 2021 P.20.0432.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211116.2N.13

- Art. 26, § 1, 3°, en § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989
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SOCIALE ZEKERHEID

WERKNEMERS

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-17/19 (Bouyges 

travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures) van 14 mei 2020 volgt dat 

moet worden onderzocht of de Belgische regelgever met de Dimona-aangifteplicht enkel 

een socialezekerheidsrechtelijke doelstelling heeft dan wel of hij daarnaast ook beoogt de 

doeltreffendheid van de door de bevoegde nationale autoriteiten uitgevoerde controles 

te waarborgen om ervoor te zorgen dat de in het arbeidsrecht vastgestelde 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden worden nageleefd (1). (1) Zie 

andersluidende concl. OM.

Werknemers - Verordeningen EU 1408/71 en 883/2004 - Buitenlandse werknemers 

met een A1-attest - Coördinatie van de sociale zekerheid - Dimona-aangifteplicht - 

Naleving van arbeidsvoorwaarden

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Artikel 4 KB Dimona van 5 november 2002 verplicht de werkgever aan de instelling die 

belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen een aantal gegevens mee te 

delen betreffende de werkgever, de werknemer en zijn tewerkstelling en geeft uitlegging 

aan artikel 38 Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; die regeling heeft in elk 

geval tot doel te waarborgen dat de betrokken werknemers bij een van de takken van het 

socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten en dus de naleving van de wetgeving ter zake te 

verzekeren; de Sociale documentenwet verplicht de werkgever bepaalde sociale 

documenten bij te houden; die wet beperkt de controledoelstelling van die documenten 

niet tot specifieke sociale wetten; bijgevolg is het personeelsregister dat met deze wet 

wordt verplicht gesteld, bedoeld om zowel de toepassing van de sociale wetten 

betreffende de sociale zekerheid als die betreffende het arbeidsrecht met inbegrip van de 

arbeidsreglementering te controleren (1). (1) Zie andersluidende concl. OM.

Werknemers - Dimona-aangifteplicht - Plicht tot het bijhouden van sociale 

documenten - Personeelsregister - Controle op de tewerkstelling en 

arbeidsreglementering

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 4 KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met 

toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot 

vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstels

- Art. 38 Wet 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid 

van de wettelijke pensioenstelsels

Werknemers - Dimona-aangifteplicht - Aansluiting van de werknemer bij de sociale 

zekerheid - Arbeidsvoorwaarden en omstandigheden - Controle - Doelstellingen
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

Uit de artikel 4, § 1, 1., en 4, § 1bis  Sociale Documentenwet en art. 3, § 1 KB van 8 

augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten volgt dat de Dimona-

aangifteplicht het bijhouden van een personeelsregister vervangt; daaruit moet worden 

afgeleid dat de regelgever met de invoering van de Dimona-aangifteplicht niet uitsluitend 

beoogt te verzekeren dat de betrokken werknemers zouden zijn aangesloten bij een 

sociaalzekerheidsstelsel en de naleving van de ter zake geldende regelgeving, maar 

daarnaast en dus bijkomend ook als doel heeft de doeltreffendheid te waarborgen van de 

door de bevoegde nationale autoriteiten uitgevoerde controles betreffende de in het 

arbeidsrecht vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (1). (1) Zie 

andersluidende concl. OM.

19 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Art. 3, § 1 KB 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten

- Art. 4, § 1, 1., et § 1bis KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten
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STEDENBOUW

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

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.12

De rechter oordeelt in elke zaak afzonderlijk en aan de hand van de bijzondere 

omstandigheden ervan of er binnen een redelijke termijn is beslist over een tegen een 

beklaagde ingestelde strafvervolging en bij die beoordeling kan de rechter onder meer 

rekening houden met de complexiteit van de zaak, het gedrag van de partijen en de 

bevoegde overheden, alsook het belang van de zaak voor die partijen (1); wanneer de 

strafvervolging betrekking heeft op de regelgeving betreffende de ruimtelijke ordening, 

het milieu- of omgevingsrecht en de huisvesting, waar de herstelvordering een onderdeel 

is van de strafvordering in de ruime zin, kan de strafrechter bij de beoordeling van de 

redelijkheid van de termijn van de strafvervolging rekening houden met de 

mogelijkheden die aan de beklaagde werden toegekend om vrijwillig over te gaan tot 

herstel of regularisatie van de wederrechtelijke toestand en behoudens wanneer de 

beklaagde ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven niet vrijwillig tot herstel of 

regularisatie te zullen overgaan, houdt dit geen miskenning in van het recht van de 

beklaagde om niet mee te werken aan zijn vervolging, noch van zijn recht om niet 

vrijwillig over te gaan tot herstel of regularisatie zolang hij niet definitief is veroordeeld. 

(1) J. MEESE, "Redelijke termijn in strafzaken", Comm. Straf.,pp. 7-15. 

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Artikel 6, 

EVRM - Recht op een eerlijk proces - Redelijke termijn - Vrijwillig herstel of 

regularisatie van de wederrechtelijke toestand - Beoordeling door de rechter

23 februari 2021 P.20.0983.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.12

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210212.1N.8

Artikel 2.4.3, §1,Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt een weerlegbaar vermoeden 

van algemeen nut in voor elke onteigening ter uitvoering van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan maar stelt geen vermoeden in dat een onteigening ter uitvoering van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is voor het realiseren van het met dat plan 

nagestreefde doel van algemeen nut (1). (1) Zie concl. OM.

Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg - Verwezenlijking van ruimtelijk 

uitvoeringsplan - Onteigening van algemeen nut - Weerlegbaar vermoeden

12 februari 2021 C.20.0317.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210212.1N.8
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STRAF

ALLERLEI

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.3

Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt dat indien de straf, ten tijde van het vonnis 

bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware 

straf wordt toegepast; de in deze bepaling vervatte regel van de toepassing van de 

mildere strafwet is niet van toepassing wanneer een uitvoeringsbesluit wordt vervangen 

door een ander uitvoeringsbesluit zonder dat de wet zelf wordt gewijzigd; de reden 

daarvoor is dat het ongewijzigd inzicht van de wetgever op het vlak van de bestraffing 

blijkt uit het ongewijzigd blijven van de strafbepaling en dat een wijziging van een 

uitvoeringsbesluit, dat door zijn aard tijdelijk en veranderlijk is, daaraan geen afbreuk doet 

(1). (1) Cass. 7 juni 2016, AR P.15.0135.N, AC 2016, nr. 377; Cass. 20 november 2007, AR 

P.07.1109.N, AC 2007, nr. 567; Cass. 10 december 1991, AR nr. 4910, AC 1991-1992, nr. 

193.

Allerlei - Strafwet - Werking in de tijd - Uitvoeringsbesluit - Wijziging - 

Terugwerkende kracht

27 oktober 2020 P.20.0599.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.3

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

AUTRES PEINES

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

Artikel 43quater, § 4, Strafwetboek bepaalt dat het vermogen dat ter beschikking staat 

van een criminele organisatie moet worden verbeurdverklaard, onder voorbehoud van de 

rechten van derden te goeder trouw; uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat 

de wetgever er een bijzondere toepassing in zag van artikel 42, 1°, Strafwetboek, dat de 

verplichte verbeurdverklaring voorschrijft van de misdrijfinstrumenten en met dit artikel 

43quater, § 4, Strafwetboek dit begrip wilde verbijzonderen tot alle activa, waarvan het 

duidelijk is dat zij bestemd zijn om te dienen voor de activiteiten van een criminele 

organisatie, zodat deze verbeurdverklaring betrekking heeft op elk goed dat ter 

beschikking staat van de criminele organisatie voor de uitoefening van haar activiteiten en 

deze verbeurdverklaring niet beperkt is tot vermogensvoordelen uit een misdrijf (1). (1) 

Zie concl. “in hoofdzaak” OM.

Andere Straffen - Verbeurdverklaring - Criminele organisatie - Doelstelling

23 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

- Artt. 42, 1°, en 43quater, § 4 Strafwetboek

GELDBOETE EN OPDECIEMEN

Geldboete en opdeciemen - Stukken met betrekking tot de sociale toestand - 

Motiveringsplicht

100/ 134



Libercas 11 - 2022

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.12

Artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat ingevolge artikel 211 Wetboek 

van Strafvordering ook van toepassing is op de hoven van beroep, bepaalt dat de rechter 

die veroordeelt tot een geldboete voor de vaststelling van het bedrag ervan rekening 

houdt met de door de beklaagde aangevoerde elementen over zijn sociale toestand en 

volgens artikel 195, zesde lid kan de rechter een geldboete uitspreken beneden het 

wettelijk minimum van de boete indien de overtreder om het even welk document 

voorlegt dat zijn precaire financiële situatie bewijst; die bepalingen verplichten weliswaar 

de rechter om de stukken die een beklaagde neerlegt betreffende zijn sociale toestand of 

zijn precaire financiële toestand bij zijn beoordeling te betrekken, maar niet om zijn 

beslissing op dat punt bijzonder te motiveren, behoudens daartoe strekkende conclusie. 

27 oktober 2020 P.20.0678.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.12

- Art. 195, tweede en zesde lid Wetboek van Strafvordering

SAMENLOOP

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.13

Indien een beklaagde met verwijzing naar een rechterlijke beslissing op aannemelijke 

wijze aanvoert dat er gelet op die beslissing reden is om artikel 65, tweede lid, 

Strafwetboek toe te passen, kan de rechter die aanvoering niet verwerpen op de enkele 

grond dat geen eensluidend verklaard afschrift van die beslissing met de vermelding dat 

ze definitief is voorligt en dient hij in een dergelijk geval het openbaar ministerie te 

verzoeken die stukken bij te brengen of de beklaagde de gelegenheid te geven dit alsnog 

te doen; daaruit volgt dat indien een beklaagde om de toepassing verzoekt van artikel 65, 

tweede lid, Strafwetboek op grond van een veroordeling voor bepaalde feiten en de 

veroordeling voor die feiten vaststaat, de rechter dat verzoek niet mag afwijzen om de 

enkele reden dat de rechterlijke beslissing waarnaar de beklaagde verwijst niet de 

beslissing is die hem heeft veroordeeld en dient de rechter in voorkomend geval het 

openbaar ministerie te verzoeken de stukken betreffende de veroordelende beslissing te 

laten voegen dan wel de beklaagde alsnog de gelegenheid te geven dit te doen (1). (1) 

Cass. 15 maart 2016, AR P.15.1435.N, AC 2016, nr. 182, RW 2017-18, 577-580 en noot S. 

RAATS, "De toepassing van artikel 65, tweed lid, Sw. en het bewijs van hoger beroep". 

Samenloop - Gescheiden berechting - Collectief misdrijf - Toepassing van artikel 65, 

tweede lid, Strafwetboek - Verwijzing door de beklaagde naar een verkeerde 

beslissing van veroordeling - Draagwijdte

23 februari 2021 P.20.1126.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.13

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.13

De rechter is verplicht artikel 65, tweede lid, Strafwetboek toe te passen als hij vaststelt 

dat de voorwaarden daartoe zijn vervuld (1). (1) Cass. 15 maart 2016, AR P.15.1435.N, AC 

2016, nr. 182, RW 2017-18, 577-580 en noot S. RAATS, "De toepassing van artikel 65, 

tweed lid, Sw. en het bewijs van hoger beroep". 

Samenloop - Gescheiden berechting - Collectief misdrijf - Toepassing van artikel 65, 

tweede lid, Strafwetboek - Vaststelling van vervulling van de voorwaarden

23 februari 2021 P.20.1126.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.13

- Art. 65, tweede lid Strafwetboek

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.4

De wetgever heeft het aan het uitsluitende oordeel van de rechter overgelaten of een 

omstandigheid eigen aan de te beoordelen feiten of aan de dader wordt aangenomen als 

een verzachtende omstandigheid in de zin van artikel 85 Strafwetboek; de rechter dient 

zijn beslissing dat een bepaalde omstandigheid niet wordt aangenomen als een 

verzachtende omstandigheid niet nader met redenen te omkleden (1). (1) Zie Cass. 20 

januari 2004, AR P.03.1364.N, AC 2004, nr. 31; Cass. 12 april 1965, Pas. 1965, I, 867; Cass. 

15 maart 1948, Pas. 1948, I, 170.

Verzachtende omstandigheden, verschoningsgronden - Het niet aannemen van een 

bepaalde omstandigheid als verzachtende omstandigheid - Motiveringsplicht

27 oktober 2020 P.20.0565.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.4

- Art. 85 Strafwetboek
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STRAFUITVOERING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.13

Noch artikel 149 Grondwet noch enige bepaling van de Wet Strafuitvoering verplichten 

de strafuitvoeringsrechtbank die het bestaan aanneemt van tegenaanwijzingen als 

bedoeld in artikel 47, § 2, Wet Strafuitvoering, bovendien vast te stellen dat daaraan niet 

kan worden tegemoet gekomen door het opleggen van bijzondere voorwaarden, 

behoudens daartoe strekkende conclusie. 

 - Strafuitvoeringsmodaliteiten - Tegenaanwijzingen - Beoordeling - Draagwijdte

27 oktober 2020 P.20.0996.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.13

- Art. 149 De gecoördineerde Grondwet 1994

- Art. 47, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.13

De afwijzing van een ontvankelijk verzoek tot het verkrijgen van de 

strafuitvoeringsmodaliteit van de voorlopige invrijheidstelling met het oog op 

verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering is slechts regelmatig 

met redenen omkleed indien de strafuitvoeringsrechtbank duidelijk vaststelt dat er 

tegenaanwijzingen bestaan die betrekking hebben op één of meerdere van de in artikel 

47, § 2, Wet Strafuitvoering vermelde gronden en zij de van toepassing zijnde gronden 

bovendien ook uitdrukkelijk vermeldt (1); bij het oordeel of er tegenaanwijzingen bestaan 

die betrekking hebben op het risico van het plegen van nieuwe ernstige feiten als bedoeld 

door artikel 47, § 2, 2°, Wet Strafuitvoering kan de strafuitvoeringsrechtbank wel degelijk 

de aard van de feiten betrekken waarvoor een veroordeelde zijn straf uitvoert. (1) Cass. 29 

september 2020, AR P.20.0918.N, AC 2020, nr. 588.  

 - Strafuitvoeringsrechtbank - Strafuitvoeringsmodaliteiten - Tegenaanwijzingen - 

Motivering

27 oktober 2020 P.20.0996.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.13

- Art. 47, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
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STRAFVORDERING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

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 en daartoe behoort ook het zo nauwkeurig 

mogelijk bepalen van de datum waarop of de periode waarin die feiten zouden hebben 

plaatsgevonden (1). (1) Cass. 21 november 2017, AR P.17.0180, AC 2017, nr. 666.

 - Adiëren van de strafrechter - Akte van aanhangigmaking - Incriminatieperiode - 

Voorwerp

27 oktober 2020 P.20.0520.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

De gegevens opgeleverd door het onderzoek kunnen dienen om de bewoordingen van 

de akte van aanhangigmaking zo nodig uit te leggen en dit belet niet dat deze uitlegging 

de aanpassing van de incriminatieperiode of de datum van de in die akte vermelde 

telastlegging kan vereisen; bijgevolg kan de rechter niet weigeren rekening te houden 

met de bijkomende gegevens die de partijen hem voorleggen om de feiten precies in tijd 

te situeren omdat die gegevens niet overeenstemmen met de in de akte van 

aanhangigmaking opgegeven incriminatieperiode of enkel blijken uit andere stukken dan 

deze waarnaar de akte van aanhangigmaking uitdrukkelijk verwijst.

 - Adiëren van de strafrechter - Akte van aanhangigmaking - Gegevens van het 

onderzoek - Bepaling door de rechter

27 oktober 2020 P.20.0520.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.12

Wanneer de strafrechter kennis neemt van een overtreding van de wetten en de 

verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van 

de arbeidsgerechten, is de aanwezigheid van de arbeidsauditeur zowel bij de behandeling 

van de zaak als bij de uitspraak vereist.

 - Openbaar ministerie - Aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de 

arbeidsgerechten - Leden van het arbeidsauditoraat - Uitspraak - Aanwezigheid van 

het openbaar ministerie

16 februari 2021 P.20.1298.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.12

- Art. 155, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 153, 173, 190, 210 en 211 Wetboek van Strafvordering
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TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

De rechter oordeelt in feite of een bepaalde vermelding in een proces-verbaal van de 

politie, ongeacht of dit bijzondere bewijswaarde heeft, een verschrijving inhoudt; aldus 

kan de rechter een materiële vergissing in een proces-verbaal verbeteren met betrekking 

tot de vermelding van de taal die een bestuurder van een voertuig al dan niet machtig is, 

zonder dat hierdoor enige bepaling van de Taalwet Gerechtszaken wordt geschonden of 

het recht op een eerlijk proces wordt miskend. 

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Proces-verbaal 

van politie - Materiële vergissing met betrekking tot de taal die men al dan niet 

machtig is - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11
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TUSSENKOMST

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.5

In strafzaken is de vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor de 

strafrechter alleen ontvankelijk op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk 

bepaalt of dat de wet de strafrechter uitzonderlijk bevoegd maakt om een veroordeling, 

sanctie of enige andere maatregel tegen een derde uit te spreken (1); uit geen enkele 

wetsbepaling volgt dat een tussenkomst in strafzaken mogelijk is op basis van een 

onderling afgesloten beheersovereenkomst. (1) Cass. 14 december 2010, AR P.10.622.N, 

AC 2010, nr. 740.

 - Strafzaken - Vrijwillige of gedwongen tussenkomst - Onderling afgesloten 

beheersovereenkomst - Ontvankelijkheid

16 februari 2021 P.20.1097.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.5

De artikelen 15 en 813 Gerechtelijk Wetboek zijn in de regel niet van toepassing voor de 

strafrechter.

 - Strafzaken - Vrijwillige of gedwongen tussenkomst - Toepasselijke wetsbepalingen

16 februari 2021 P.20.1097.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.5
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UITLEVERING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17

Wanneer de vreemdeling is aangehouden krachtens een internationaal aanhoudingsbevel 

dat hem naar behoren is betekend en door de raadkamer met het oog op zijn uitlevering 

uitvoerbaar is verklaard, en hij tegen die beschikking van de raadkamer hoger beroep 

heeft ingesteld, is de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd om kennis te nemen van 

het verzoek tot invrijheidstelling, zolang zij niet definitief uitspraak heeft gedaan over het 

hoger beroep, met inbegrip van de mogelijke cassatieprocedure die tegen haar arrest 

werd ingeleid (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 712.

 - Passieve uitlevering - Buitenlands bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring 

door de raadkamer - Hoger beroep - Arrest van de kamer van 

inbeschuldigingstelling - Cassatieberoep - Verzoek tot invrijheidstelling - Bevoegd 

rechtscollege

18 november 2020 P.20.1084.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17

Krachtens artikel 5, vierde lid, Uitleveringswet 1874, kan de vreemdeling om voorlopige 

invrijheidstelling verzoeken indien een Belg dit recht geniet en onder dezelfde 

voorwaarden, waarbij dit verzoek wordt ingediend bij de raadkamer; hieruit volgt dat de 

vreemdeling zijn verzoek moet voorleggen aan de raadkamer wanneer hij krachtens een 

door een Belgische rechter uitgevaardigd bevel tot voorlopige aanhouding in hechtenis 

wordt gehouden (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 712.

 - Passieve uitlevering - Door een Belgische rechter uitgevaardigd bevel tot 

voorlopige aanhouding - Verzoek tot invrijheidstelling - Bevoegd rechtscollege

18 november 2020 P.20.1084.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.17

- Art. 5, vierde lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.10

De redelijke termijn van de opsluiting met het oog op uitlevering wordt beoordeeld op 

grond van het beoogde doel en de concrete gegevens van de zaak op het ogenblik van 

de beslissing van de rechter die met dat toezicht is belast; de rechter kan rekening 

houden met de vertraging die de autoriteiten hebben opgelopen bij het verrichten van de 

rechtshandelingen tijdens de rechtspleging, de complexiteit van de zaak, de mogelijke 

inmenging van internationale instanties, de in het geding zijnde belangen en met de mate 

waarin de belanghebbende zelf heeft bijgedragen tot een vertraging van de 

rechtspleging, zonder dat al deze criteria in aanmerking moeten worden genomen (1). (1) 

Cass. 14 maart 2018, AR P.18.0212.F, AC 2018, nr. 182, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 1080 

met noot van S. HENROTTE met als titel “L’appréciation du caractère raisonnable dans la 

durée d’une mise sous écrou extraditionnel” ; Cass. 17 november 2015, AR P.15.1425.N, 

AC 2015, nr. 685.

 - Passieve uitlevering - Opsluiting met het oog op uitlevering - Redelijke termijn - 

Beoordelingscriteria

16 december 2020 P.20.1232.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.10

- Art. 5.4 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome
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VENNOOTSCHAPPEN

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.11

Uit de algemene opdracht van de curator, die erin bestaat de activa van de gefailleerde te 

gelde te maken en het provenu te verdelen, en uit het gegeven dat de curator de 

gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uitoefent wanneer hij namens de boedel 

optreedt, volgt dat de kwijting niet aan de curator kan worden tegengeworpen wanneer 

hij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in 

bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 528 Wetboek van Vennootschappen 

instelt.

Handelsvennootschappen - Naamloze vennotschappen - 

Bestuurdersaansprakelijkheidsvordering - Kwijting - Tegenstelbaarheid - Curator

18 juni 2021 C.19.0255.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.11

- Artt. 528, eerste lid en 554, eerste en tweede lid Wetboek 7 mei 1999 van vennootschappen
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VERBINTENIS

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.3

Een verbintenis heeft een ongeoorloofd voorwerp wanneer zij ertoe strekt een toestand te 

doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of met 

dwingende wetsbepalingen en kan om die reden geen gevolg hebben (1). (1) Cass. 22 

januari 2021, AR C.19.0303.N, AC 2021, nr. 49, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210122.1N.38; 

Cass. 8 maart 2018, AR C.17.0390.N, AC 2018, nr.163; ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.3.

 - Ongeoorloofd voorwerp - Draagwijdte

18 juni 2021 C.20.0547.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.3

- Artt. 6 en 1108 Oud Burgerlijk Wetboek

109/ 134



Libercas 11 - 2022

VERENIGING VAN MISDADIGERS

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

Artikel 43quater, § 4, Strafwetboek bepaalt dat het vermogen dat ter beschikking staat 

van een criminele organisatie moet worden verbeurdverklaard, onder voorbehoud van de 

rechten van derden te goeder trouw; uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat 

de wetgever er een bijzondere toepassing in zag van artikel 42, 1°, Strafwetboek, dat de 

verplichte verbeurdverklaring voorschrijft van de misdrijfinstrumenten en met dit artikel 

43quater, § 4, Strafwetboek dit begrip wilde verbijzonderen tot alle activa, waarvan het 

duidelijk is dat zij bestemd zijn om te dienen voor de activiteiten van een criminele 

organisatie, zodat deze verbeurdverklaring betrekking heeft op elk goed dat ter 

beschikking staat van de criminele organisatie voor de uitoefening van haar activiteiten en 

deze verbeurdverklaring niet beperkt is tot vermogensvoordelen uit een misdrijf (1). (1) 

Zie concl. “in hoofdzaak” OM.

 - Criminele organisatie - Straf - Verbeurdverklaring - Doelstelling

23 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

- Artt. 42, 1°, en 43quater, § 4 Strafwetboek
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VERJARING

BURGERLIJKE ZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.7

Voor de toepassing van artikel 82, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet wordt 

onder de bewoordingen “dezelfde werkgever” de economische exploitatie-eenheid 

verstaan waarvoor de arbeidsprestaties ononderbroken zijn geleverd, zelfs als deze is 

samengesteld uit onderscheiden rechtspersonen waarmee de bediende opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten zou hebben gesloten; die toepassing is beperkt tot de 

vaststelling van de opzeggingstermijn (1) (2). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 533. (2) De 

artikelen 67, § 1, en 82, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet, vóór de opheffing 

ervan door de wet van 26 december 2013.

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

Arbeidsovereenkomst - Aanvang - Opeenvolgende werkgevers - Zelfde economische 

exploitatie-eenheid

14 september 2020 S.19.0048.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200914.3F.7

- Art. 82, § 2, tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

STRAFZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

Wanneer verscheidene misdrijven die de uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, 

zich in de tijd situeren binnen een bepaalde periode zonder nadere precisering, houdt dit 

in dat de feiten die daarvan het voorwerp zijn, werden gepleegd op elk ogenblik binnen 

die periode, in welk geval de rechter om de aanvangsdatum van de verjaring te bepalen, 

het laatst gepleegde feit zo nauwkeurig mogelijk in de tijd dient te situeren; slechts indien 

de rechter vaststelt dat zulks onmogelijk is en dat geen precieze aanvangsdatum van de 

verjaringstermijn kan worden bepaald, kan hij de voor de beklaagde meest gunstige 

datum in aanmerking nemen (1). (1) Cass. 20 december 2016, AR P.16.0382.N, AC 2016, 

nr. 739.

Strafzaken - Strafvordering - Algemeen - Misdrijven - Eenheid van opzet - Periode 

zonder nadere precisering - Aanvangsdatum van de verjaring

27 oktober 2020 P.20.0520.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.2

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

In strafzaken valt de berekeningswijze van de verjaringstermijnen en, in voorkomend 

geval, van de termijnen van schorsing of stuiting van die verjaringstermijnen, onder de 

bepalingen van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en niet onder artikel 

52 Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 651.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen - Berekening van de termijnen - Bepalingen 

van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering

21 oktober 2020 P.19.1310.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

- Art. 52 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 22, 23 en 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Verzoek tot wraking
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

Aangezien het verzoek tot wraking de behandeling schorst van de zaak die bij de rechter 

aanhangig is, vormt dat verzoek een wettelijk beletsel voor de uitoefening van de 

strafvordering; bijgevolg schorst het de verjaring van deze vordering; de omstandigheid 

dat de wrakingsprocedure nauw verbonden is met het recht om door een onafhankelijke 

en onpartijdige rechtbank te worden berecht, is in dit verband irrelevant (1). (1) Zie concl. 

OM in Pas. 2020, nr. 651.

21 oktober 2020 P.19.1310.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

- Art. 837, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

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

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

In strafzaken valt de berekeningswijze van de verjaringstermijnen en, in voorkomend 

geval, van de termijnen van schorsing of stuiting van die verjaringstermijnen, onder de 

bepalingen van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en niet onder artikel 

52 Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 651.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Berekening van de termijnen - Bepalingen 

van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering

21 oktober 2020 P.19.1310.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

- Art. 52 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 22, 23 en 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

Het vonnisgerecht oordeelt onaantastbaar in het belang van een goede rechtsbedeling of 

het de beslissing over de door artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering bedoelde excepties bij de zaak zelf voegt dan wel dat zij dat niet doet en 

er dus uitspraak over doet op een vroeger tijdstip dan de beslissing over de schuld en zij 

moet die beslissing niet bijzonder met redenen omkleden.; dat die beslissing, waaraan 

altijd een exceptie als bedoeld door artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek 

van Strafvordering, opgeworpen door een in die bepaling bedoelde partij, ten grondslag 

ligt, een impact kan hebben op de verjaring van de strafvordering, zoals overigens elke 

handeling van een met vervolging en berechting belaste overheid die krachtens de wet 

een daad van stuiting of schorsing van de verjaring van de strafvordering oplevert, maakt 

die beslissing niet willekeurig en houdt evenmin een schending in van de artikelen 6 en 13 

EVRM (1). (1) Zie concl. “in hoofdzaak” OM.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Onaantastbare beoordeling door de 

feitenrechter - Draagwijdte - Behandeling door het vonnisgerecht van een door 

partijen opgeworpen exceptie - Beslissing over de exceptie

23 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

- Artt. 6 en 13 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome

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

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Behandeling door het vonnisgerecht van 

een door partijen opgeworpen exceptie - Beslissing tot verwerping - Uitspraak in 

diezelfde beslissing over andere middelen dan de procedurele excepties - 

Draagwijdte
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

De omstandigheid dat de beslissing waarin de in artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel 

Wetboek van Strafvordering bedoelde procedurele excepties worden verworpen, tevens 

uitspraak doet over andere middelen dan procedurele excepties van onbevoegdheid, 

onontvankelijkheid of nietigheid, zoals de aanneming van verzachtende omstandigheden 

met betrekking tot een telastlegging, de vaststelling van de verjaring van de 

strafvordering met betrekking tot een bepaalde telastlegging of het bepalen van de 

incriminatieperiode van een telastlegging, maar geen uitspraak doet over de schuld van 

de beklaagde, belet niet dat de verjaring van de strafvordering is geschorst bij toepassing 

van artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering (1). (1) Zie 

concl. “in hoofdzaak” OM.

23 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

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

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

De wetsgeschiedenis van de bepaling van artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel 

Wetboek van Strafvordering, toont aan dat de wetgever wilde vermijden dat de partijen 

om dilatoire redenen misbruik zouden maken van de in dat artikel opgesomde 

procedurele middelen en uit deze bepaling volgt dat er slechts in twee gevallen geen 

schorsing van de verjaring van de strafvordering is, namelijk wanneer de rechter de 

exceptie gegrond verklaart en indien de rechter de beslissing over de exceptie bij de zaak 

zelf voegt en noch uit de tekst van de bepaling noch uit de wetsgeschiedenis kan worden 

afgeleid dat er nog gevallen zijn waarin het opwerpen van een dergelijke exceptie door 

een bedoelde partij niet zou leiden tot een schorsing van de verjaring; met de woorden 

“gedurende de behandeling” in artikel 24, tweede lid, eerste zin, Voorafgaande Titel 

Wetboek van Strafvordering wordt bedoeld de periode tussen het tijdstip waarop volgens 

de procedurestukken een partij een dergelijke procedurele exceptie opwerpt en het 

tijdstip waarop het vonnisgerecht er uitspraak over doet en tijdens die periode is de 

verjaring van de strafvordering in beginsel geschorst (1). (1)Zie concl. “in hoofdzaak” OM.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Behandeling door het vonnisgerecht van 

een door partijen opgeworpen exceptie - Voorwaarden - Draagwijdte

23 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

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

Er is volgens artikel 24, tweede lid, tweede zin, Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering geen schorsing van de verjaring indien de beslissing over de daarin 

bedoelde exceptie bij de zaak zelf wordt gevoegd en de beslissing over deze excepties 

wordt bij de zaak zelf gevoegd en de verjaring van de strafvordering is niet geschorst 

indien het vonnisgerecht deze excepties beoordeelt met dezelfde beslissing als deze 

waarbij uitspraak wordt gedaan over de schuld van de beklaagden; de omstandigheid dat 

een zaak in zijn geheel wordt behandeld op een rechtszitting houdt niet in dat het 

vonnisgerecht de in artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 

bedoelde procedurele excepties bij de zaak zelf heeft gevoegd (1). (1) Zie concl. “in 

hoofdzaak” OM.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Behandeling door het vonnisgerecht van 

een door partijen opgeworpen exceptie - Voeging van de beslissing over de exceptie 

bij de grond van de zaak - Draagwijdte

- Art. 24, tweede lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.1423 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

Indien het vonnisgerecht, naast de in artikel 24, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek 

van Strafvordering bedoelde procedurele excepties opgeworpen door de erin vermelde 

partijen, zelf procedurele middelen opwerpt zoals de onontvankelijkheid van het hoger 

beroep van een partij of de nietigheid wegens schending van de Taalwet Gerechtszaken 

van een conclusie van een beklaagde waarin een procedurele exceptie wordt 

opgeworpen, en het vonnisgerecht die zelf opgeworpen middelen eerst moet 

onderzoeken en beoordelen alvorens de door de vermelde partijen aangevoerde 

procedurele excepties nuttig te kunnen onderzoeken en beoordelen, dan belet dit niet dat 

de verjaring van de strafvordering is geschorst bij toepassing van artikel 24, tweede lid, 

Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering (1). (1) Zie concl. “in hoofdzaak” OM.

Strafzaken - Strafvordering - Schorsing - Behandeling door het vonnisgerecht van 

een door partijen opgeworpen exceptie - Opwerping en behandeling van procedurele 

middelen door het vonnisgerecht zelf - Draagwijdte

23 februari 2021 P.19.1057.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210202.2N.14

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

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

In strafzaken valt de berekeningswijze van de verjaringstermijnen en, in voorkomend 

geval, van de termijnen van schorsing of stuiting van die verjaringstermijnen, onder de 

bepalingen van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en niet onder artikel 

52 Gerechtelijk Wetboek (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 651.

Strafzaken - Strafvordering - Stuiting - Berekening van de termijnen - Bepalingen 

van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering

21 oktober 2020 P.19.1310.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

- Art. 52 Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 22, 23 en 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
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VERRIJKING ZONDER OORZAAK

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

Miskent het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter gehouden is het geschil te 

beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels, de rechter die, 

na een vermogensoverdracht te hebben vastgesteld zonder dat hiervoor enige grond lijkt 

te bestaan, de vordering afwijst zonder ambtshalve, met eerbiediging van het recht van 

verdediging, de mogelijke toepassing op te werpen van de ongerechtvaardigde verrijking.

 - Recht van verdediging - Taak van de rechter - Ambtshalve aanvullen van redenen

14 juni 2021 C.20.0438.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.1

- Art. 774 Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.7

Het subsidiaire karakter van de rechtsvordering wegens ongerechtvaardigde verrijking 

belet dat de vordering wordt aangenomen wanneer de eiser over een andere 

rechtsvordering beschikte, die hij heeft laten teloorgaan; de vordering wegens 

ongerechtvaardigde verrijking kan dus niet worden ingewilligd wanneer zij tot doel heeft 

een wettelijk beletsel met betrekking tot een aan de eiser ter beschikking staande 

rechtsvordering te omzeilen (1). (1) Cass. 9 juni 2017, AR C.16.0382.N, AC 2017, nr. 379.

 - Rechtsvordering uit verrijking zonder oorzaak - Subsidiair karakter - Wettelijk 

beletsel met betrekking tot een andere ter beschikking staande vordering

14 juni 2021 C.21.0018.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.7

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.7

Het subsidiaire karakter van de rechtsvordering wegens ongerechtvaardigde verrijking 

staat niet eraan in de weg dat de eiser in hoofdorde zijn vordering steunt op een of meer 

rechtsgronden en subsidiair op de ongerechtvaardigde verrijking voor het geval de 

rechter oordeelt dat de in hoofdorde bedoelde rechtsgronden niet voorhanden zijn (1). 

(1) Cass. 9 juni 2017, AR C.16.0382.N, AC 2017, nr. 379.

 - Rechtsvordering uit verrijking zonder oorzaak - Subsidiair karakter - Niet 

voorhanden zijn van een andere rechtsgrond

14 juni 2021 C.21.0018.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.7

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.7

Het subsidiaire karakter van de rechtsvordering wegens ongerechtvaardigde verrijking 

belet dat de vordering wordt aangenomen wanneer de eiser over een andere 

rechtsvordering beschikte, die hij heeft laten teloorgaan; de vordering wegens 

ongerechtvaardigde verrijking kan dus niet worden ingewilligd wanneer zij tot doel heeft 

een wettelijk beletsel met betrekking tot een aan de eiser ter beschikking staande 

rechtsvordering te omzeilen (1). (1) Cass. 9 juni 2017, AR C.16.0382.N, AC 2017, nr. 379.

 - Rechtsvordering uit verrijking zonder oorzaak - Subsidiair karakter

14 juni 2021 C.21.0018.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.7
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VERVOER

GOEDERENVERVOER

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

Uit de bepalingen van artikel 3, b), Richtlijn 2002/15/EG en artikelen 3.2.1. en 3.2.2. CAO 

27 januari 2005 volgt dat de tijd die een tweede bestuurder van een voertuig doorbrengt 

tijdens de rit naast de bestuurder of in de slaapcabine, waardoor hij op elk ogenblik 

beschikbaar is om het besturen van een voertuig over te nemen, voor zover hem dat met 

inachtneming van de verplichte rij- en rusttijdens is toegestaan, en de tijd dat hij tijdens 

die verplichte rusttijden naast een andere chauffeur van een voertuig aanwezig moet zijn, 

geen tijd is waarover die bestuurder vrij beschikt en evenmin tijd die hij zichzelf toe-eigent.

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Arbeidstijd - Beschikbaarheidstijd - 

Tweede bestuurder - Mobiele werkzaamheden in het wegvervoer

16 februari 2021 P.20.1040.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.6

- Art. 3 Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de 

organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen
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VERZEKERING

LANDVERZEKERING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3

Artikel 8, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst sluit uit dat de verzekeraar zijn 

dekking kan weigeren voor gevallen van grove schuld van de verzekerde die in algemene 

bewoordingen zijn gesteld (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 554.

Landverzekering - Overeenkomst - Verzekeraar - Exoneratiebeding - Grove schuld

17 september 2020 C.18.0294.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.3

- Art. 8, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst

WAM-VERZEKERING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.12

De eigenaar die een aanhangwagen waarvoor een verzekeringsplicht geldt, in het verkeer 

brengt zonder het voorafgaandelijk sluiten van een WAM-verzekering is strafbaar; het al 

dan niet gekoppeld zijn van de aanhangwagen aan een trekker doet aan deze 

strafbaarheid niet af (1). (1) Zie concl. OM.

WAM- verzekering - Met een motorrijtuig gelijkgestelde aanhangwagen - 

Koppeling  - Verzekeringsplicht

6 oktober 2020 P.20.0505.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.12

- Artt. 1, 2, § 1, eerste en tweede lid, en 22, § 1, eerste lid Wet betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

Artikel 29bis WAM wijkt niet af van het gemeen recht van de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid met betrekking tot het begrip vergoedbare schade (1). (1) Zie Cass. 23 

oktober 2009, AR C.07.0638.F, AC 2009, nr. 616, met concl. van advocaat-generaal 

Dubrulle, op datum in Pas.

WAM- verzekering - Vergoedbare schade

26 oktober 2020 C.18.0064.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.1

- Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

- Artt. 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
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VERZET

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7

Artikel 6.1 EVRM vereist dat een bij verstek veroordeelde wordt geïnformeerd over het 

recht om tegen die beslissing verzet aan te tekenen en over de termijn om dat te doen en 

die kennisgeving kan gebeuren op het ogenblik van de betekening van de 

verstekbeslissing of op elk ander tijdstip dat de veroordeelde toelaat het rechtsmiddel aan 

te wenden; indien niet vaststaat dat de bij verstek veroordeelde werd geïnformeerd over 

zijn recht om verzet aan te tekenen en over de termijn om dit te doen, kan de rechter het 

verzet niet onontvankelijk verklaren wegens laattijdigheid en het is daarbij zonder belang 

dat de oorzaak van de laattijdigheid geen verband houdt met het niet-informeren van de 

bij verstek veroordeelde (1). (1) Cass. 28 juni 2017, AR P.17.0490.F, AC 2017, nr. 428; Cass. 

23 februari 2011, AR P.10.2047.F, AC 2011, nr. 161, RW 2012-2013, p. 215 en noot van B. 

DE SMET, "Vormvereisten bij de betekening van verstekvonnissen"; EHRM, Hakimi t. 

België, 29 juni 2010, RABG, 2011, p. 91; EHRM, Faniel t. België, 1 maart 2011, JLMB, 2011, 

p. 788, noot P. THEVISSEN, "La notification des règles d'opposition comme condition du 

procès équitable", T.Strafr., 2011, p. 189, noot C. VAN DEUREN, "Informatieplicht omtrent 

rechtsmiddelen veralgemeend". 

 - Strafzaken - Veroordeling bij verstek - Betekening van de beslissing aan de 

veroordeelde - Informatie nopens het recht om verzet aan te tekenen - Recht op een 

eerlijk proces - Draagwijdte

23 februari 2021 P.20.1146.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.7

- Art. 6.1 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend op 4 november 1950, te Rome
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VONNISSEN EN ARRESTEN

BURGERLIJKE ZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

De rechter die een verbeterend vonnis wijst, beslist dat de verbeterde beslissing uitspraak 

doet zoals dat in het verbeterend vonnis wordt vermeld en, bijgevolg, vormt het 

verbeterend vonnis één geheel met het verbeterde vonnis (1). (1) Cass. 21 maart 2005, AR 

C.03.0578.N, AC 2005, nr. 174.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbeterend vonnis - Gegevens dat dit vonnis moet 

bevatten

26 oktober 2020 C.18.0349.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

De inleiding van een vordering tot verbetering van een vonnis heeft niet de schorsing van 

de uitvoerbare kracht van de te verbeteren beslissing tot gevolg; dat is evenmin het geval 

voor de tenuitvoerlegging van de dwangsom die is verbonden aan de te verbeteren 

beslissing (1). (1) Cass. 5 december 2008, AR C.07.0057.N, AC 2008, nr. 700.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering tot verbetering - Uitvoerbare kracht - 

Dwangsom

26 oktober 2020 C.18.0349.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5

- Art. 794 Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.5

Dat de rechter ambtshalve de plicht heeft de rechtsgronden op te werpen waarvan de 

toepassing geboden is door de feiten die de partijen in het bijzonder hebben aangevoerd 

ter staving van hun vorderingen, betekent niet dat de rechter is gehouden alle in het licht 

van de vaststaande feiten van het geschil mogelijke doch niet-aangevoerde rechtsregels 

op hun mogelijkheid te onderzoeken, maar enkel dat hij, met eerbiediging van het recht 

van verdediging, de toepasselijkheid moet onderzoeken van de niet-aangevoerde 

rechtsregels die zich door de feiten zoals zij in het bijzonder worden aangevoerd, 

onmiskenbaar aan hem opdringen.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Ambtshalve opwerpen van rechtsgronden - Taak van 

de rechter

18 juni 2021 C.20.0321.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.5

- Artt. 774 en 1138, 2° en 3° Gerechtelijk Wetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.6

De uitlegging door de rechter van een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing die hij 

heeft gewezen, zonder evenwel de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken 

of te wijzigen, heeft noodzakelijk betrekking op een beslissing die deel uitmaakt van het 

beschikkend gedeelte van de uitspraak, dit is elke beslissing van de rechter over een 

geschilpunt waardoor hij zijn rechtsmacht heeft uitgeput.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Onduidelijke of dubbelzinnige beslissing - 

Uitlegging - Beschikkend gedeelte

18 juni 2021 C.20.0001.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210618.1N.6

- Artt. 19, eerste lid en 793, eerste lid Gerechtelijk Wetboek
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STRAFZAKEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

Noch artikel 195bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, noch enige andere bepaling 

of algemeen rechtsbeginsel staan eraan in de weg dat een vonnis dat werd gewezen door 

een collegiale kamer, wettig is indien het op een regelmatige wijze wordt ondertekend 

door slechts één van de rechters die de zaak hebben behandeld en in beraad hebben 

genomen, in zoverre blijkt dat de overige rechters die aan het beraad hebben 

deelgenomen en het vonnis hebben gewezen maar wordt vastgesteld dat zij zich in de 

onmogelijkheid bevinden om het vonnis te ondertekenen. 

Strafzaken - Algemeen - Collegiale kamer - Onmogelijkheid tot ondertekening

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

- Art. 195bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

Een bij toepassing van artikel 195bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, regelmatig 

vastgestelde onmogelijkheid van een of meerdere rechters om het vonnis te 

ondertekenen waaronder in voorkomend geval de kamervoorzitter zelf, belet niet dat 

toepassing kan worden gemaakt van artikel 782bis, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.

Strafzaken - Algemeen - Onmogelijkheid voor de rechter tot ondertekening  - 

Kamervoorzitter - Toepassing

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

- Art. 782bis, tweede lid Gerechtelijk Wetboek

- Art. 195bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

Wanneer een rechter zich in de onmogelijkheid bevindt om te ondertekenen dient de 

beslissing overeenkomstig artikel 195bis, eerste en tweede lid, Wetboek van 

Strafvordering, die omstandigheid enkel te vermelden; een dergelijke authentieke 

vermelding in het vonnis volstaat als bewijs van de onmogelijkheid zonder dat enige 

bepaling de rechters of de griffier bovendien verplicht om in de beslissing te vermelden 

op grond van welke reden de desbetreffende magistraat in de onmogelijkheid verkeerde 

om te beslissing te ondertekenen.

Strafzaken - Algemeen - Onmogelijkheid voor de rechter tot ondertekening  - 

Vermelding

6 oktober 2020 P.20.0477.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.11

- Art. 195bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.12

Wanneer de strafrechter kennis neemt van een overtreding van de wetten en de 

verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van 

de arbeidsgerechten, is de aanwezigheid van de arbeidsauditeur zowel bij de behandeling 

van de zaak als bij de uitspraak vereist.

Strafzaken - Strafvordering - Uitspraak - Aanwezigheid van het openbaar 

ministerie - Aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de 

arbeidsgerechten - Leden van het arbeidsauditoraat

16 februari 2021 P.20.1298.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.12

- Art. 155, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

- Artt. 153, 173, 190, 210 en 211 Wetboek van Strafvordering
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VOORLOPIGE HECHTENIS

HANDHAVING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Indien stukken die door hun aard niet of moeilijk aan het strafdossier kunnen worden 

toegevoegd, als overtuigingsstuk worden neergelegd ter griffie van de correctionele 

rechtbank, staat het aan de inverdenkinggestelde of zijn raadsman en aan het 

onderzoeksgerecht om, zo dit zulks nodig acht, om de overlegging van dat stuk te 

verzoeken (1). (1) Zie Cass. 24 december 1996, AR P.96.1620.N, AC 1996, nr. 527.

Handhaving - Overtuigingsstuk - Overlegging

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Indien ter gelegenheid van de behandeling van de zaak voor de kamer van 

inbeschuldigingstelling blijkt dat het dossier dat aan het onderzoeksgerecht wordt 

voorgelegd of waarvan de inverdenkinggestelde en zijn raadsman kennis hebben kunnen 

nemen, onvolledig is dan wel dat zij geen kennis hebben kunnen nemen van een 

overtuigingsstuk dat werd neergelegd ter griffie van het gerecht in eerste aanleg, kan een 

eventuele miskenning van de rechten van de inverdenkinggestelde worden geremedieerd 

door in te gaan op het voorstel de behandeling van de zaak uit te stellen opdat alsnog 

kennis kan worden genomen van het ontbrekende stuk; die regel die tot gevolg kan 

hebben dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak kan doen binnen de 

termijn van 15 dagen als bedoeld door artikel 30, § 3, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet 

houdt geen schending in van artikel 5 EVRM noch van enig andere bepaling noch een 

miskenning van enig recht; indien de inverdenkinggestelde weigert om een dergelijke 

uitstel te verzoeken en dus de remediëring van een eventuele miskenning van rechten zelf 

onmogelijk maakt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling de zaak beoordelen zonder 

dat van de bedoelde stukken kennis wordt genomen (1). (1) Zie Cass. 9 juni 2020, AR 

P.20.0611.N, AC 2020, nr. 383; Cass. 2 oktober 1996, AR P.96.1256.F, AC 1996, nr. 349; 

Cass. 11 maart 1992, AR nr. 9779, AC 1991-92, nr. 363.

Handhaving - Onvolledig dossier - Geen kennisname ontbrekende stukken - Herstel 

rechten van verdediging - Weigering voorstel tot uitstel

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

- Art. 30, § 3, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis

- Art. 5 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

Handhaving - Volledigheid dossier

122/ 134



Libercas 11 - 2022

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

Uit artikel 5 EVRM, de artikelen 21, § 3, 22, vierde lid, en 30, § 3, en § 4, eerste lid, 

Voorlopige Hechteniswet, alsmede het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging 

van het recht van verdediging, volgt dat het onderzoeksgerecht dat heeft te beslissen 

over de handhaving van de voorlopige hechtenis in beginsel uitspraak moet doen op 

grond van een volledig dossier (1); een volledig dossier is een dossier is dat alle stukken 

van het onderzoek bevat die verband houden met de handhaving van de voorlopige 

hechtenis van de inverdenkinggestelde en waarover de onderzoeksrechter beschikt (2); uit 

bovengemelde verdrags- en wetsbepalingen volgt ook de inverdenkinggestelde kennis 

kan nemen van dit volledig dossier zoals het ter inzage wordt gelegd met het oog op 

behandeling door de raadkamer en van de nieuwe stukken voor wat betreft de 

behandeling door de kamer van inbeschuldigingstelling (3). (1) Cass. 29 juli 2008, AR 

P.08.1153.F, AC 2008, nr. 429; Cass. 5 april 2006, AR P.06.0466.F, AC 2006, nr. 20; Cass. 30 

december 1997, AR P.97.1650.F, AC 1997, nr. 581; Cass. 8 januari 1991, AR nr. 5199, AC 

1990-1991, nr. 232. (2) Zie Cass. 24 april 2018, AR P.18.0419.N, AC 2018, nr. 265; Cass. 13 

mei 2014, AR P.14.0768.N, AC 2014, nr. 341; Cass. 9 augustus 2011, AR P.11.1401.F, AC 

2011, nr. 441; Cass 14 juli 2009, AR P.09.1076.N, AC 2009, nr. 457; Cass. 26 februari 2008, 

AR P.08.0285, T.Strafrecht, 2008/6, 460, met noot. (3) Zie Cass. 1 oktober 2013, AR 

P.13.1561.N, AC 2013, nr. 492; Cass. 21 maart 2007, AR P.07.0310.F, AC 2007, nr. 149; Cass. 

5 januari 2000, AR P.99.1874.F, AC 2000, nr. 10; Cass. 13 juli 1999, AR P.99.0954.N, AC 

1999, nr. 415; Cass. 4 mei 1994, AR P.94.0556.F, AC 1994, nr. 217.

27 oktober 2020 P.20.1051.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15

- Artt. 21, § 3, 22, vierde lid, en 30, §§ 3 en 4, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis

- Art. 5 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome
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VORDERING IN RECHTE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.7

Het subsidiaire karakter van de rechtsvordering wegens ongerechtvaardigde verrijking 

belet dat de vordering wordt aangenomen wanneer de eiser over een andere 

rechtsvordering beschikte, die hij heeft laten teloorgaan; de vordering wegens 

ongerechtvaardigde verrijking kan dus niet worden ingewilligd wanneer zij tot doel heeft 

een wettelijk beletsel met betrekking tot een aan de eiser ter beschikking staande 

rechtsvordering te omzeilen (1). (1) Cass. 9 juni 2017, AR C.16.0382.N, AC 2017, nr. 379.

 - Verrijking zonder oorzaak - Rechtsvordering uit verrijking zonder oorzaak - 

Subsidiair karakter

14 juni 2021 C.21.0018.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.7

124/ 134



Libercas 11 - 2022

VREEMDELINGEN

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.10

De appelrechters die, in het kader van Artikel 1 van het Verdrag van 28 september 1954 

betreffende de Status van Staatlozen, oordelen dat er “een niet weerlegd vermoeden” 

bestaat “van een formeel juridisch verband tussen [de eiser] en de Palestijnse Staat”, 

terwijl zij vaststellen dat de eiser in Libanon is geboren, in dat land heeft verbleven, 

beschikt over identiteitspapieren uitgegeven door de Organisatie van de Verenigde 

Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), zonder uitsluitsel te 

geven of de eiser nog steeds van de bescherming van de UNRWA geniet en op welke 

wijze hieraan desgevallend een einde is gekomen, laten het Hof niet toe de wettigheid 

van hun beslissing te toetsen.

 - Staatlozen - Verdrag - Erkenning - Weigering - Reden

14 juni 2021 C.21.0019.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210614.3N.10

Volgens artikel 4, § 1, eerste lid, Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 moet de 

werkgever die een buitenlandse werknemer wenst tewerk te stellen vooraf een 

arbeidsvergunning hebben verkregen van de bevoegde overheid; volgens artikel 5 van 

dezelfde wet moet, om arbeid te verrichten, de buitenlandse werknemer vooraf een 

arbeidskaart hebben verkregen van de bevoegde overheid, hij mag deze arbeid enkel 

verrichten binnen de perken van deze arbeidskaart; volgens artikel 6 van dezelfde wet is 

de in artikel 5 bedoelde arbeidskaart niet vereist wanneer de werkgever één der volgende 

documenten heeft verkregen: 1° een gemeenschappelijke arbeidsvergunning zoals 

bepaald in artikel 4, § 3; 2° een voorlopige arbeidsvergunning zoals bepaald in artikel 4, § 

4; de tewerkstelling van een werknemer zonder te voldoen aan de verplichtingen van de 

Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 is aldus steeds strafbaar gebleven; volgens artikel 

2, 1°, Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 moet voor de toepassing van deze wet 

worden verstaan onder buitenlandse onderdanen en werknemers: de onderdanen en 

werknemers die niet de Belgische nationaliteit bezitten; volgens artikel 2, 1°, koninklijk 

besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zoals toepasselijk tijdens de 

incriminatieperiode, zijn de onderdanen van de Europese Economische Ruimte vrijgesteld 

van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart; volgens artikel 38ter van 

hetzelfde koninklijk besluit zoals toepasselijk tijdens de incriminatieperiode waren de 

vrijstellingen bedoeld bij artikelen 2, 1°, in de regel niet van toepassing op de onderdanen 

van onder meer de Republiek Bulgarije; vanaf de opheffing van deze overgangsmaatregel 

is voor de tewerkstelling van Bulgaarse onderdanen niet langer een arbeidskaart en 

arbeidsvergunning vereist; uit de omstandigheid dat een onderdaan van een ander land 

tot 31 december 2013 in bezit diende te zijn van een arbeidskaart en de werkgever van 

een arbeidsvergunning om in België te worden tewerkgesteld, maar vanaf dan een 

vrijstelling geldt, volgt niet dat de bedoelde feiten na 31 december 2013 niet langer 

strafbaar zijn (1). (1) Zie gelijkluidende concl. OM.

 - Tewerkstelling van Bulgaarse werknemers zonder arbeidskaart vóór 1 januari 

2014 - Vrijstelling van de arbeidskaart na 1 januari 2014 - Ongewijzigde 

strafbaarstelling - Legaliteitsbeginsel

- Artt. 2, 1° en 38ter KB 9 juni 1999 houdende uitvoering wet 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling 

van buitenlandse werknemers
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.1119 april 2022 P.21.1232.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220419.2N.11

- Artt. 2 en 4 Wet 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
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WEGVERKEER

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.14

Het misdrijf omschreven in artikel 4.4, eerste lid, Wegverkeersreglement dat bepaalt dat 

elke bestuurder van een stilstaand of geparkeerd voertuig dit moet verplaatsen zodra hij 

daartoe door een bevoegd persoon wordt aangemaand, is een aflopend misdrijf dat is 

voltrokken indien de bestuurder geen gevolg geeft aan de aanmaning; het misdrijf vereist 

niet dat meerdere aanmaningen worden gegeven en het strafbaar karakter van het 

misdrijf verdwijnt niet indien de bestuurder, na eerst te weigeren aan een aanmaning 

gevolg te geven, alsnog aan de aanmaning voldoet.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art.  4 - Bevelen van de bevoegde 

overheid - Aflopend misdrijf

16 februari 2021 P.20.1236.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.14

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.6

Artikel 10.4 Wegverkeersreglement bestraft de persoon die willens en wetens een 

handeling verricht die een bestuurder aanzet of uitdaagt tot het rijden met overdreven 

snelheid; die bepaling sluit niet uit dat de dader van de verboden handeling een andere 

bestuurder is, noch dat de bestuurder die met overdreven snelheid heeft gereden op 

voorhand heeft beslist om op de aanzetting of de uitdaging in te gaan, noch dat de 

betrokken bestuurders elkaar hebben uitgenodigd om met overdreven snelheid te rijden.

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 10 - Artikel 10.4 - Aanzetting tot 

het rijden met overdreven snelheid

16 december 2020 P.20.0823.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.6

- Art. 10.4 KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 

het gebruik van de openbare weg

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.14

Een inrij van eigendommen in de zin van 25.1.3°, Wegverkeersreglement is elke inrit voor 

drie- of meerwielige voertuigen die uiterlijk als dusdanig voorkomt en waarneembaar is 

(1). (1) Cass. 16 november 1993, AR nr. 6752, AC 1993, nr. 465.  

Wegverkeersreglement van 1 december 1975 - Art. 25 - Inrij van eigendommen

16 februari 2021 P.20.1236.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210216.2N.14

WEGVERKEERSWET

De verplichting tot het slagen in een theoretisch en praktisch examen en het medisch en 

psychologisch onderzoek, waarvan de strafrechter het herstel van het recht tot sturen 

afhankelijk moet maken op grond van artikel 38, § 6, eerste lid, Wegverkeerswet, is een 

veiligheidsmaatregel; bijgevolg moet de strafrechter die veiligheidsmaatregel opleggen 

overeenkomstig de vereisten die van kracht zijn op het moment van zijn uitspraak (1). (1) 

Cass. 10 januari 2018, AR P.17.0827.F, AC 2018, nr. 22; Cass 27 april 2016, AR P.15.1468.F, 

AC 2016, nr. 286.  

Wetsbepalingen - Art.  38 - Wetswijziging - Veiligheidsmaatregel

- Art. 38, § 6, eerste lid Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 

besluit van 16 maart 1968
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.727 oktober 2020 P.20.0869.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.1

Het verval van het recht tot sturen, bepaald in artikel 42 Wegverkeerswet is een 

veiligheidsmaatregel die naast de straf moeten worden uitgesproken; uit de bijlage 6 aan 

het K.B. van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs dat de minimumnormen en attesten 

inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een voertuig 

bepaalt, volgt niet dat de rechter enkel kan besluiten tot lichamelijke ongeschiktheid 

wanneer een persoon niet voldoet aan de minimumnormen bedoeld in voormelde bijlage 

6 (1). (1) Zie Cass. 30 november 2010, AR P.10.0619.N, AC 2010, nr. 702, met concl. van 

eerste advocaat-generaal M. De Swaef.

Wetsbepalingen - Art.  42 - Verval van het recht tot sturen - Lichamelijke of 

geestelijke ongeschiktheid - Beoordeling door de rechter - Minimumnormen van 

bijlage 6 bij KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

6 oktober 2020 P.20.0417.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.1

- Bijlage 6 KB 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

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

1968

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.13

De afronding zoals bepaald in punt 4.3.4. van bijlage 2 bij het KB Ademtest- en analyse, 

houdt in dat een meting die op een duizendste nauwkeurig is, moet worden afgerond op 

een honderdste, namelijk op een hoger cijfer indien het duizendste dit hoger cijfer het 

dichts benaderd of op een lager cijfer indien het duizendste dit lager cijfer benadert; de 

afronding geschiedt niet op drie cijfers na de komma.

Wetsbepalingen - Art.  59 - Ademanalyse - Nauwkeurigheidsvoorschriften - 

Foutmarge - Afronding

6 oktober 2020 P.20.0528.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.13

- Bijlage 2, punt 4.3.4 KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.13

Uit de samenhang van artikel 59, § 3, Wegverkeerswet, artikel 26 KB Ademtest- en 

analysetoestellen en punten 3.6 en 4.3.3 van de bijlage 2 KB Ademtest- en 

analysetoestellen volgt dat wanneer een tweede adamanalyse wordt uitgevoerd, een 

derde ademanalyse moet worden uitgevoerd indien het tweede resultaat hoger of lager is 

dan de door de nauwkeurigheidsvoorschriften bepaalde maximaal toegelaten afwijzing 

op het resultaat van de eerste analyse en niet op het resultaat van de tweede analyse. 

Wetsbepalingen - Art.  59 - Ademanalyse - Nauwkeurigheidsvoorschriften - 

Foutmarge - Berekening

6 oktober 2020 P.20.0528.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201006.2N.13

- Art. 26 en bijlage 2, punten 3.6 en 4.3.3 KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de 

ademanalysetoestellen

- Art. 59, § 3 Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 

maart 1968

Wetsbepalingen - Art.  59 - Artikel 59, § 3, eerste lid, Wegverkeerswet - 

Ademanalyse - Artikel 26, KB Ademtest- en analysetoestellen - Recht om een tweede 

analyse te vragen - Kennisgevingsplicht van de verbalisant - Draagwijdte
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https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.8

Noch uit de bepalingen van artikel 26 KB van 21 april 2007 betreffende de 

ademtesttoestellen en de analysetoestellen, noch uit artikel 59, § 3, eerste lid, 

Wegverkeerswet, die enkel tot doel hebben de betrokkene te wijzen op de mogelijkheid 

om een tweede analyse te vragen, noch uit artikel 6 EVRM of uit het recht van 

verdediging of het algemeen beginsel van het vermoeden van onschuld, volgt voor de 

verbalisant de verplichting om uitdrukkelijk en met verwijzing naar artikel 26 in het proces-

verbaal op te nemen dat aan de betrokkene werd uitgelegd dat hij een tweede 

ademanalyse mag vragen; de enkele vermelding in het proces-verbaal dat de 

controleprocedure bepaald in het KB Ademtest- en analysetoestellen werd gevolgd, kan 

voor de rechter volstaan om te oordelen dat aan de bedoelde kennisgevingsplicht werd 

voldaan (1). (1) Cass. 12 maart 2014, AR P. 13.1880.F, AC 2014, nr. 202; Cass. 12 januari 

2005 JLMB 2005/12, 515; Cass. 25 oktober 2000, AR P.00.0649.F, AC 2000, nr. 574 (de 

twee laatste arresten m.b.t. het vroegere KB van 18 februari 1991); contra Cass. 21 april 

1998, RW 1998-1999, 1277 en noot van T ONGENA, "Over het recht op een tweede 

ademanalyse, of hoe de vermelding van een recht zelf ook een recht kan zijn". 

23 februari 2021 P.20.1209.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210223.2N.8

- Art. 59, § 3, eerste lid Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 

besluit van 16 maart 1968

- Art. 26 KB 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen

- Art. 6 Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend 

op 4 november 1950, te Rome

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9

De in artikel 67ter Wegverkeerswet bepaalde verplichting bestaat onafhankelijk van het 

voorafgaand bewijs dat er een overtreding is begaan en vereist dus niet dat de initiële 

overtreding is bewezen; het volstaat dat een overtreding op de Wegverkeerswet of de 

uitvoeringsbesluiten ervan werd vastgesteld (1). (1) Cass. 6 maart 2018, AR P.17.0190.N, 

AC 2018, nr. 147; Cass. 27 oktober 2009, AR P.09.0778.N, AC 2009, nr. 620; S. STALLAERT, 

"De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en wegverkeer: artikel 67ter 

Wegverkeerswet en het belang van de pleitbezorger", T.Strafr. 2013, (105) 108.

Wetsbepalingen - Art.  67ter - Verplichting de identiteit van de bestuurder mede te 

delen

27 oktober 2020 P.20.0587.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9

- Art. 67ter Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 

maart 1968

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9

De rechtspersoon op wiens naam het motorvoertuig is ingeschreven waarmee de 

overtreding werd begaan, die zich bewust ertoe beperkt om enkel mee te delen dat de 

met het voertuig begane overtreding kaderde in de uitvoering van een prioritair transport 

zonder mededeling van de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten of 

de identiteit van de verantwoordelijke persoon, voldoet niet aan de in artikel 67ter, eerste 

en vierde lid, Wegverkeerswet bepaalde verplichtingen, waarvan de niet-nakoming wordt 

bestraft met de in artikel 29ter Wegverkeerswet bepaalde straffen.

Wetsbepalingen - Art.  67ter - Verplichting de identiteit van de bestuurder mede te 

delen

27 oktober 2020 P.20.0587.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.9

- Artt. 29ter en 67ter Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit 

van 16 maart 1968
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WERKLOOSHEID

RECHT OP UITKERING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.1

Krachtens artikel 26bis, § 1, eerste lid, Werkloosheidsbesluit berust de informatieplicht in 

hoofdorde op de uitbetalingsinstelling en slechts in bijkomende orde op de Rijksdienst 

voor Arbeidsvoorziening indien het antwoord op de vraag om inlichtingen niet door de 

uitbetalingsinstelling moet worden gegeven (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 774.

Recht op uitkering - Informatieplicht - Verdeling - Uitbetalingsinstelling - RVA

14 december 2020 S.19.0034.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201214.3F.1
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.3

Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt dat indien de straf, ten tijde van het vonnis 

bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware 

straf wordt toegepast; de in deze bepaling vervatte regel van de toepassing van de 

mildere strafwet is niet van toepassing wanneer een uitvoeringsbesluit wordt vervangen 

door een ander uitvoeringsbesluit zonder dat de wet zelf wordt gewijzigd; de reden 

daarvoor is dat het ongewijzigd inzicht van de wetgever op het vlak van de bestraffing 

blijkt uit het ongewijzigd blijven van de strafbepaling en dat een wijziging van een 

uitvoeringsbesluit, dat door zijn aard tijdelijk en veranderlijk is, daaraan geen afbreuk doet 

(1). (1) Cass. 7 juni 2016, AR P.15.0135.N, AC 2016, nr. 377; Cass. 20 november 2007, AR 

P.07.1109.N, AC 2007, nr. 567; Cass. 10 december 1991, AR nr. 4910, AC 1991-1992, nr. 

193.

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Strafwet - 

Uitvoeringsbesluit - Wijziging - Terugwerkende kracht

27 oktober 2020 P.20.0599.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.3

- Art. 2, tweede lid Strafwetboek

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7

Het verbod voor de rechter om aan de beklaagde een zwaardere straf op te leggen dan 

deze ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was, geldt enkel voor 

eigenlijke straffen; veiligheidsmaatregelen zijn daarentegen vanaf hun inwerkingtreding 

van toepassing op bestaande rechtstoestanden (1)(2). (1) Cass. 10 januari 2018, AR 

P.17.0827.F, AC 2018, nr. 22; Cass 27 april 2016, AR P.15.1468.F, AC 2016, nr. 286. (2) Het 

openbaar ministerie adviseerde cassatie met verwijzing, in zoverre een rijverbod werd 

uitgesproken; in zijn tweede middel voerde eiser een schending aan van artikel 38, § 6, 

eerste lid Wegverkeerswet; overeenkomstig de rechtspraak van het Hof (Cass. 26 mei 

2020, AR P.20.0323.N) kon de beklaagde in onderhavig geval slechts aan de in artikel 38, § 

6, Wegverkeerswet bedoelde strafverzwaring worden onderworpen wanneer hij voor de 

nieuwe overtreding wordt veroordeeld binnen de periode van 3 jaar na het vorig 

veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, hetgeen niet het geval was; de 

aangehaalde rechtspraak is evenwel niet van toepassing op veiligheidsmaatregelen; de 

memorie van eiser doelde in hoofdzaak op de opgelegde proeven (veiligheidsmaatregel), 

maar vermeldde ook dat de strafverzwarende omstandigheid een invloed heeft op de 

strafmaat van het rijverbod zelf; de memorie en het bestreden vonnis lieten volgens het 

openbaar ministerie 2 lezingen toe en in een gunstige lezing zou dit leiden tot cassatie. 

Werking in de tijd en in de ruimte - Retroactieve werking mildere strafwet - Niet 

voor veiligheidsmaatregelen

27 oktober 2020 P.20.0869.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.7

Werking in de tijd en in de ruimte - Werking in de tijd - Belastingwet - Niet-

terugwerkende kracht
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Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de non-retroactiviteit van de wet, dat vervat is 

in artikel 1 (oud artikel 2) Oud Burgerlijke Wetboek, is de nieuwe wet in de regel niet 

alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op 

de toekomstige gevolgen van onder de oude wet ontstane toestanden die zich voordoen 

of voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen 

afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; behoudens wanneer de 

aanslagtermijnen onder de oude wet verstreken zijn, is de nieuwe wet in verband met de 

termijn binnen dewelke een belastingaanslag kan worden gevestigd onmiddellijk van 

toepassing op de na haar inwerkingtreding gevestigde aanslagen, ook al is de 

belastingschuld reeds voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet ontstaan (1). (1) Zie 

concl. OM.

21 mei 2021 F.19.0137.N AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210521.1N.4

- Art. 3.3.3.0.1, § 1 Decreet 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit

- Art. 354 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

- Art. 1 Oud Burgerlijk Wetboek
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WRAKING

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

Aangezien het verzoek tot wraking de behandeling schorst van de zaak die bij de rechter 

aanhangig is, vormt dat verzoek een wettelijk beletsel voor de uitoefening van de 

strafvordering; bijgevolg schorst het de verjaring van deze vordering; de omstandigheid 

dat de wrakingsprocedure nauw verbonden is met het recht om door een onafhankelijke 

en onpartijdige rechtbank te worden berecht, is in dit verband irrelevant (1). (1) Zie concl. 

OM in Pas. 2020, nr. 651.

 - Verzoek tot wraking - Uitwerking - Schorsing van de verjaring van de 

strafvordering

21 oktober 2020 P.19.1310.F AC nr. ...ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201021.1

- Art. 837, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

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