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LiberCas 5/2020

BERUSTING

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

Zich als partij gedragen naar de wijsheid van de appelrechters wat de van haar gevorderde 
rechtsplegingsvergoeding betreft houdt in dat zij die vordering heeft betwist zodat bijgevolg het 
cassatiemiddel dat daaromtrent geen verweer werd gevoerd niet nieuw en ontvankelijk is (1). (1) 
Zie B. DE GRYSE, "De wijsheid van de rechter" in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES, K. 
VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent, Larcier, 2010, 483-490. 

 - Strafzaken - Zich gedragen naar de wijsheid van de appelrechters

12 maart 2019 P.2018.0747.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

CASSATIEBEROEP

STRAFZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190918.1

De advocaat die de akte van afstand van het cassatieberoep ondertekent, hoeft geen houder te zijn 
van het getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures, zoals bedoeld in de artikelen 425, § 1, 
tweede lid, en 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering (impliciet) (1). (1) Het OM heeft tot 
staving van die oplossing aangevoerd dat de beklaagde persoonlijk, zonder tussenkomst van een 
advocaat, afstand kan doen van zijn cassatieberoep. Tevens kan uit de mogelijkheid die artikel 426 
Wetboek van Strafvordering de gedetineerde of de uit handen gegeven en in een 
gemeenschapscentrum geplaatste minderjarige biedt om persoonlijk, zonder tussenkomst van een 
advocaat, de verklaring van het overeenkomstig artikel 31 Voorlopige Hechteniswet ingestelde 
cassatieberoep te doen bij de directeur van de gevangenis of bij zijn gemachtigde, worden afgeleid 
dat de advocaat geen houder van het voormelde getuigschrift hoeft te zijn om een verklaring van 
cassatieberoep inzake voorlopige hechtenis te ondertekenen (zie D. VANDERMEERSCH en M. NOLET 
DE BRAUWERE, "De rechtspraak van het Hof van Cassatie naar aanleiding van de hervorming van de 
cassatieprocedure in strafzaken", Hof van Cassatie van België - Jaarverslag 2016, Larcier, Brussel, 
2017, pp. 191-196; concl. OM in Cass. 17 augustus 2016, AR P.16.0891.F, Pas. 2016, nr. 
444). (M.N.B.)  

Strafzaken - Afstand - Strafvordering - Akte van afstand van het cassatieberoep ondertekend door 
een advocaat - Getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures

18 september 2019 P.2019.0580.F AC nr. ...18 september 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190918.1

- Art. 425, § 1, tweede lid Wetboek van Strafvordering

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.4

Het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep dat uitspraak doet over een vordering 
tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit is slechts ontvankelijk indien is voldaan aan de 
cumulatieve voorwaarden opgesomd in artikel 23, § 6, eerste lid, van het Wetboek van 28 juni 1984 
van de Belgische nationaliteit (1). (1) Zie Cass. 14 september 2010, AR P.09.1918.N, AC 2010, nr. 
516, met concl. van advocaat-generaal TIMPERMAN; Cass. 10 juni 2009, AR P.09.0295.F, AC 2009, 
nr. 390. 

Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor casstieberoep - Burgerlijke rechtsvordering - Allerlei - 
Nationaliteit - Vordering tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit - Arrest van het 
hof van beroep - Cassatieberoep van persoon van wie het verval van de Belgische nationaliteit 
wordt gevorderd - Ontvankelijkheid

12 maart 2019 P.2019.0064.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.4

CASSATIEMIDDELEN
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LiberCas 5/2020

STRAFZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

Zich als partij gedragen naar de wijsheid van de appelrechters wat de van haar gevorderde 
rechtsplegingsvergoeding betreft houdt in dat zij die vordering heeft betwist zodat bijgevolg het 
cassatiemiddel dat daaromtrent geen verweer werd gevoerd niet nieuw en ontvankelijk is (1). (1) 
Zie B. DE GRYSE, "De wijsheid van de rechter" in B. DAUWE, B. DE GRYSE, E. DE GRYSE, B. MAES, K. 
VAN LINT (eds.), Liber Amicorum Ludovic De Gryse, Gent, Larcier, 2010, 483-490. 

Strafzaken - Nieuw middel - Procedure voor de feitenrechter - Gevorderde 
rechtsplegingsvergoeding - Zich daaromtrent gedragen naar de wijsheid van de appelrechters - 
Middel afgeleid uit gebrek aan verweer

12 maart 2019 P.2018.0747.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

DIEFSTAL EN AFPERSING

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.1

Hij die mede-eigenaar is van een roerend goed en dit goed wegneemt tegen de wil van de andere 
mede-eigenaars, maakt zich schuldig aan diefstal van dit goed (1). (1) Zie: Cass. 3 oktober 2000, AR 
P.99.0437.N, AC 2000, nr. 508; Cass. 16 december 1957, AC 1958, nr. 230.

 - Diefstal - Mede-eigenaar die een roerend goed wegneemt tegen de wil van andere mede-
eigenaars

12 februari 2019 P.2018.0999.N AC nr. ...12 februari 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.1

- Art. 461, eerste lid Strafwetboek

EIGENDOM

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.1

Hij die mede-eigenaar is van een roerend goed en dit goed wegneemt tegen de wil van de andere 
mede-eigenaars, maakt zich schuldig aan diefstal van dit goed (1). (1) Zie: Cass. 3 oktober 2000, AR 
P.99.0437.N, AC 2000, nr. 508; Cass. 16 december 1957, AC 1958, nr. 230.

 - Mede-eigendom - Mede-eigenaar die een roerend goed wegneemt tegen de wil van andere 
mede-eigenaars

12 februari 2019 P.2018.0999.N AC nr. ...12 februari 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.1

- Art. 461, eerste lid Strafwetboek

GERECHTSKOSTEN

STRAFZAKEN

Strafzaken - Procedure voor de feitenrechter - Rechtsplegingsvergoeding - Artikel 162bis, 
Wetboek van Strafvordering
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

Het optreden voor het strafgerecht van een herstelvorderende overheid, die een wettelijke of 
decretale opdracht in het algemeen belang uitoefent en geen particulier belang nastreeft, kan niet 
worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis 
Wetboek van Strafvordering; bij afwezigheid van een wettelijke grondslag kan een beklaagde 
bijgevolg niet worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan een 
herstelvorderende overheid wiens vordering tegen die beklaagde door de strafrechter wordt 
ingewilligd, net zoals een herstelvorderende overheid wiens vordering tegen een beklaagde wordt 
afgewezen, niet kan worden veroordeeld tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan die 
beklaagde (1). (1) Zie Cass. 14 mei 2013, AR P.12.1218.N, AC 2013, nr. 294, met concl. van eerste 
advocaat-generaal DUINSLAEGER; Cass. 24 mei 2011, AR P.10.2044.N, AC 2011, nr. 343, met concl. 
van advocaat-generaal DUINSLAEGER; P. VANSANT en G. VAN HOORICK, Zakboekje Ruimtelijke 
Ordening 2018, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 947-948.

12 maart 2019 P.2018.0747.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

LOON

ALLERLEI

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

Uit de artikelen 249, 270, 1°, 272, eerste lid, 1°, 273, 1°, 296 en 304, § 2, eerste lid van het Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1992 blijkt dat wanneer een werknemer met toepassing van de artikelen 
1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek verplicht is onverschuldigde bezoldigingen terug te betalen, 
de teruggaven niet enkel de netto-bezoldigingen maar eveneens het bedrag van de 
bedrijfsvoorheffing omvatten (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 460.  

Allerlei - Betaling door de werkgever - Onverschuldigd betaalde - Bedrijfsvoorheffing - 
Teruggave - Inning - Draagwijdte - Werknemer - Titularis van de schuld

16 september 2019 S.2017.0079.F AC nr. ...16 september 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

NATIONALITEIT

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.4

Het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep dat uitspraak doet over een vordering 
tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit is slechts ontvankelijk indien is voldaan aan de 
cumulatieve voorwaarden opgesomd in artikel 23, § 6, eerste lid, van het Wetboek van 28 juni 1984 
van de Belgische nationaliteit (1). (1) Zie Cass. 14 september 2010, AR P.09.1918.N, AC 2010, nr. 
516, met concl. van advocaat-generaal TIMPERMAN; Cass. 10 juni 2009, AR P.09.0295.F, AC 2009, 
nr. 390. 

 - Vordering tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit - Arrest van het hof van 
beroep - Cassatieberoep van persoon van wie het verval van de Belgische nationaliteit wordt 
gevorderd - Ontvankelijkheid

12 maart 2019 P.2019.0064.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.4

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN

GERECHTELIJK ONDERZOEK

Politieambtenaren die met behulp van een fototoestel inzicht willen verwerven in een woning of in 
de door deze woning omsloten eigen aanhorigheden in de zin van de artikelen 479, 480 en 481 
Strafwetboek behoeven voor deze observatie machtiging van de onderzoeksrechter.

Gerechtelijk onderzoek - Bijzondere opsporingslethoden - Observatie - Verwerven van inzicht in 
een woning of in de er door omsloten aanhorigheden - Gebruik van een fototoestel
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.212 februari 2019 P.2018.1037.N AC nr. ...12 februari 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.2

- Artt. 47sexies, § 1, en 56bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

POLITIE

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.2

Politieambtenaren die met behulp van een fototoestel inzicht willen verwerven in een woning of in 
de door deze woning omsloten eigen aanhorigheden in de zin van de artikelen 479, 480 en 481 
Strafwetboek behoeven voor deze observatie machtiging van de onderzoeksrechter.

 - Bijzondere opsporingsmethoden - Observatie - Verwerven van inzicht in een woning of in de er 
door omsloten aanhorigheden - Gebruik van een fototoestel

12 februari 2019 P.2018.1037.N AC nr. ...12 februari 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.2

- Artt. 47sexies, § 1, en 56bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering

RECHT VAN VERDEDIGING

STRAFZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.5

Noch uit de tekst van artikel 152 Wetboek van Strafvordering noch uit de wetsgeschiedenis van 
deze bepaling kan worden afgeleid dat de strafrechter stukken uit het debat kan weren op de 
enkele grond dat ze door een partij werden ingediend buiten de overeenkomstig artikel 152, § 1, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde termijnen voor het indienen en het meedelen van 
conclusies, ook niet indien die stukken zijn gevoegd bij een laattijdig neergelegde of meegedeelde 
conclusie; de rechter kan stukken wel weren indien die worden neergelegd met dilatoire doeleinden 
in die zin dat ze niets kunnen bijdragen voor de beslechting van het aanhangige geschil en de 
betrokken partij aldus een louter dilatoir oogmerk nastreeft dan wel indien het laattijdig indienen 
van de stukken misbruik van rechtspleging inhoudt omdat dit de goede rechtsbedeling hindert en de 
rechten van de andere partijen op onrechtmatige wijze aantast. 

Strafzaken - Stukken ingediend door een partij buiten de conclusietermijnen - Ambtshalve wering

12 maart 2019 P.2018.0298.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.5

- Art. 152 Wetboek van Strafvordering

RECHTERLIJKE ORGANISATIE

STRAFZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.3

Indien een rechtscollege tijdens het beraad vaststelt dat een beklaagde niet alle op de inventaris 
vermelde stukken heeft neergelegd en bij tussenvonnis beslist het debat te heropenen en een 
rechtszitting bepaalt opdat de beklaagde alsnog de ontbrekende stukken kan neerleggen, 
vervolgens op die rechtszitting enkel wordt vastgesteld dat de beklaagde die stukken niet neerlegt 
en het rechtscollege daarop beslist de zaak in voortzetting te stellen opdat de stukken alsnog 
zouden worden neergelegd, is die rechtszitting geen zitting waarop de zaak is behandeld in de zin 
van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek.

Strafzaken - Samenstelling van de zetel - Heropening debat ter neerlegging van ontbrekende 
stukken door beklaagde - Geen neerlegging - Voortzetting van de zaak opdat de stukken alsnog 
zouden worden neergelegd

12 maart 2019 P.2018.1057.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.3

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat zou verbieden dat eenzelfde persoon meermaals 
wordt veroordeeld om hetzelfde bedrag te betalen of volgens hetwelk een cassatiearrest de 
teruggave zou opleggen van het geen betaald werd in uitvoering van de vernietigde beslissing (1). 
(1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 460.

 - Loon - Betaling door de werkgever - Onverschuldigd betaalde - Sociale zekerheidsbijdragen - 
Teruggave - Inning - Werknemer - Titularis van de schuld

16 september 2019 S.2017.0079.F AC nr. ...16 september 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

STEDENBOUW

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

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

Het optreden voor het strafgerecht van een herstelvorderende overheid, die een wettelijke of 
decretale opdracht in het algemeen belang uitoefent en geen particulier belang nastreeft, kan niet 
worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis 
Wetboek van Strafvordering; bij afwezigheid van een wettelijke grondslag kan een beklaagde 
bijgevolg niet worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan een 
herstelvorderende overheid wiens vordering tegen die beklaagde door de strafrechter wordt 
ingewilligd, net zoals een herstelvorderende overheid wiens vordering tegen een beklaagde wordt 
afgewezen, niet kan worden veroordeeld tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan die 
beklaagde (1). (1) Zie Cass. 14 mei 2013, AR P.12.1218.N, AC 2013, nr. 294, met concl. van eerste 
advocaat-generaal DUINSLAEGER; Cass. 24 mei 2011, AR P.10.2044.N, AC 2011, nr. 343, met concl. 
van advocaat-generaal DUINSLAEGER; P. VANSANT en G. VAN HOORICK, Zakboekje Ruimtelijke 
Ordening 2018, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 947-948.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Optreden van de 
herstelvorderende overheid - Aard

12 maart 2019 P.2018.0747.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

De herstelmaatregel beoogt niet de vergoeding van schade aan particuliere belangen, maar strekt 
ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en 
waardoor het algemeen belang wordt geschaad (1). (1) Zie Cass. 14 mei 2013, AR P.12.1218.N, AC 
2013, nr. 294, met concl. van eerste advocaat-generaal DUINSLAEGER; Cass. 24 mei 2011, AR 
P.10.2044.N, AC 2011, nr. 343, met concl. van advocaat-generaal DUINSLAEGER.

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Herstelmaatregel - Doel

12 maart 2019 P.2018.0747.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

Herstel van plaats in de vorige toestand - Betaling van een meerwaarde - Procedure voor de 
feitenrechter - Rechtsplegingsvergoeding aan herstelvorderende overheid wiens vordering tegen 
de beklaagde door de strafrechter wordt ingewilligd
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

Het optreden voor het strafgerecht van een herstelvorderende overheid, die een wettelijke of 
decretale opdracht in het algemeen belang uitoefent en geen particulier belang nastreeft, kan niet 
worden gelijkgesteld met het optreden van een burgerlijke partij in de zin van artikel 162bis 
Wetboek van Strafvordering; bij afwezigheid van een wettelijke grondslag kan een beklaagde 
bijgevolg niet worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan een 
herstelvorderende overheid wiens vordering tegen die beklaagde door de strafrechter wordt 
ingewilligd, net zoals een herstelvorderende overheid wiens vordering tegen een beklaagde wordt 
afgewezen, niet kan worden veroordeeld tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan die 
beklaagde (1). (1) Zie Cass. 14 mei 2013, AR P.12.1218.N, AC 2013, nr. 294, met concl. van eerste 
advocaat-generaal DUINSLAEGER; Cass. 24 mei 2011, AR P.10.2044.N, AC 2011, nr. 343, met concl. 
van advocaat-generaal DUINSLAEGER; P. VANSANT en G. VAN HOORICK, Zakboekje Ruimtelijke 
Ordening 2018, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 947-948.

12 maart 2019 P.2018.0747.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.2

STRAFUITVOERING

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.3

De adviezen van de geneesheer die de gedetineerde in de penitentiaire instelling behandelt en van 
de leidende ambtenaar-geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst omtrent de 
gezondheidstoestand van veroordeelde die om zijn voorlopige invrijheidstelling om medische 
redenen verzoekt, hebben tot doel de strafuitvoeringsrechter toe te laten met kennis van zaken te 
oordelen over het feit of die veroordeelde zich al dan niet in de terminale fase van een 
ongeneeslijke ziekte bevindt of dat zijn detentie onverenigbaar is met zijn gezondheidstoestand, 
zodat zij beide onontbeerlijk zijn bij de beoordeling van het verzoek; deze adviezen moeten 
noodzakelijkerwijze dateren van na het verzoek van de gedetineerde (1). (1) Zie: Cass. 7 juni 2016, 
AR P.16.0599.N, AC 2016, nr. 383.

 - Strafuitvoeringsrechter - Verzoek voorlopige invrijheidstelling om medische redenen - Advies 
van de behandelende geneesheer in de penitentiaire instelling - Advies van de leidend-
geneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst - Doel

12 februari 2019 P.2019.0074.N AC nr. ...12 februari 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190212.3

- Artt. 47, §§ 1 en 2, eerste lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

TAALGEBRUIK

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.1

Uit de bepalingen van de artikelen 11, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken en 67ter, eerste lid, 
Wegverkeerswet in hun samenhang gelezen, volgt dat een schriftelijke vraag tot inlichtingen in de 
zin van artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet een opsporingshandeling vormt die in de taal van 
het proces-verbaal dat de gepleegde verkeersovertreding vaststelt, dient te worden opgesteld.

Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - In eerste aanleg - Strafzaken - Vooronderzoek en onderzoek in 
strafzaken - Artikel 67ter Wegverkeerswet - Aard

12 maart 2019 P.2018.0243.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.1

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE

 - Bezoldigingen - Betaling door de werkgever - Onverschuldigd betaalde - Bedrijfsvoorheffing - 
Teruggave - Inning - Draagwijdte - Werknemer - Titularis van de schuld
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

Uit de artikelen 249, 270, 1°, 272, eerste lid, 1°, 273, 1°, 296 en 304, § 2, eerste lid van het Wetboek 
Inkomstenbelastingen 1992 blijkt dat wanneer een werknemer met toepassing van de artikelen 
1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek verplicht is onverschuldigde bezoldigingen terug te betalen, 
de teruggaven niet enkel de netto-bezoldigingen maar eveneens het bedrag van de 
bedrijfsvoorheffing omvatten (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 460. 

16 september 2019 S.2017.0079.F AC nr. ...16 september 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

Wanneer een in kracht van gewijsde gegaan vonnis houdende veroordeling tot betaling van een 
geldsom nietig wordt verklaard na een cassatiearrest, moet de partij, die de betaling in uitvoering 
van dat vonnis heeft ontvangen, terugbetalen overeenkomstig de regels betreffende de betaling 
van het onverschuldigd betaalde bepaald bij de artikelen 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek; 
daaruit volgt dat, wanneer die partij de betaling te goeder trouw heeft ontvangen, de interest 
verschuldigd is vanaf de datum van het cassatiearrest.

 - Cassatie - Veroordeling tot betaling van een geldsom - Vernietiging - Gevolg - Teruggave - 
Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Interest - Aanvangsdatum

16 september 2019 S.2017.0079.F AC nr. ...16 september 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

Uit de artikelen 5, 9, 23, § 1, 26, eerste lid, en 42, eerste en tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders blijkt, enerzijds, dat het enkel aan de werkgever staat de terugbetaling van de door 
hem onverschuldigd betaalde sociale zekerheidsbijdragen terug te vorderen en dat die uitsluitend 
op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verhaald kunnen worden en, anderzijds, dat de werknemer 
geenszins recht heeft op de door de werkgever aan die dienst betaalde bijdragen; daaruit volgt dat, 
wanneer een werknemer de hem onverschuldigde bezoldigingen, met toepassing van de artikelen 
1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek, moet terugbetalen, die teruggaven niet slaan op het 
bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemer (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 
460.  

 - Loon - Betaling door de werkgever - Onverschuldigd betaalde - Sociale zekerheidsbijdragen - 
Teruggave - Inning - Werknemer - Titularis van de schuld

16 september 2019 S.2017.0079.F AC nr. ...16 september 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

VONNISSEN EN ARRESTEN

ALGEMEEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

Wanneer een in kracht van gewijsde gegaan vonnis houdende veroordeling tot betaling van een 
geldsom nietig wordt verklaard na een cassatiearrest, moet de partij, die de betaling in uitvoering 
van dat vonnis heeft ontvangen, terugbetalen overeenkomstig de regels betreffende de betaling 
van het onverschuldigd betaalde bepaald bij de artikelen 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek; 
daaruit volgt dat, wanneer die partij de betaling te goeder trouw heeft ontvangen, de interest 
verschuldigd is vanaf de datum van het cassatiearrest.

Algemeen - Veroordeling tot betaling van een geldsom - Cassatie - Vernietiging - Gevolgen - 
Teruggave - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Interest - Aanvangsdatum

16 september 2019 S.2017.0079.F AC nr. ...16 september 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1

STRAFZAKEN

Strafzaken - Allerlei - Samenstelling van de zetel - Heropening debat ter neerlegging van 
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.3

Indien een rechtscollege tijdens het beraad vaststelt dat een beklaagde niet alle op de inventaris 
vermelde stukken heeft neergelegd en bij tussenvonnis beslist het debat te heropenen en een 
rechtszitting bepaalt opdat de beklaagde alsnog de ontbrekende stukken kan neerleggen, 
vervolgens op die rechtszitting enkel wordt vastgesteld dat de beklaagde die stukken niet neerlegt 
en het rechtscollege daarop beslist de zaak in voortzetting te stellen opdat de stukken alsnog 
zouden worden neergelegd, is die rechtszitting geen zitting waarop de zaak is behandeld in de zin 
van artikel 779 Gerechtelijk Wetboek.

ontbrekende stukken door beklaagde - Geen neerlegging - Voortzetting van de zaak opdat de 
stukken alsnog zouden worden neergelegd

12 maart 2019 P.2018.1057.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.3

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.5

Noch uit de tekst van artikel 152 Wetboek van Strafvordering noch uit de wetsgeschiedenis van 
deze bepaling kan worden afgeleid dat de strafrechter stukken uit het debat kan weren op de 
enkele grond dat ze door een partij werden ingediend buiten de overeenkomstig artikel 152, § 1, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde termijnen voor het indienen en het meedelen van 
conclusies, ook niet indien die stukken zijn gevoegd bij een laattijdig neergelegde of meegedeelde 
conclusie; de rechter kan stukken wel weren indien die worden neergelegd met dilatoire doeleinden 
in die zin dat ze niets kunnen bijdragen voor de beslechting van het aanhangige geschil en de 
betrokken partij aldus een louter dilatoir oogmerk nastreeft dan wel indien het laattijdig indienen 
van de stukken misbruik van rechtspleging inhoudt omdat dit de goede rechtsbedeling hindert en de 
rechten van de andere partijen op onrechtmatige wijze aantast. 

Strafzaken - Strafvordering - Stukken ingediend door een partij buiten de conclusietermijnen - 
Ambtshalve wering

12 maart 2019 P.2018.0298.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.5

- Art. 152 Wetboek van Strafvordering

WEGVERKEER

WEGVERKEERSWET

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190918.2

Wanneer de rechter vaststelt dat de vraag om inlichtingen werd verzonden naar de titularis van het 
kenteken van het voertuig of naar de houder van het voertuig, vereist de schuldigverklaring aan het 
in de artikelen 29ter en 67ter Wegverkeerswet bedoelde misdrijf niet het bewijs van het feit dat die 
vraag om inlichtingen ook werd ontvangen door de geadresseerde van de verzending; indien de 
titularis van het kenteken van het voertuig of de houder van het voertuig beweert dat hij het 
verzoek om inlichtingen niet heeft ontvangen, moet hij de feitelijke elementen opgeven die zijn 
bewering aannemelijk maken (1). (1) Zie Cass. 29 april 2014, AR P.13.1977.N, AC 2014, nr. 302; Cass. 
23 januari 2019, AR P.18.0623.F (tweede middel, tweede onderdeel), en noot M.N.B., AC 2019, nr. 
41; Cass. 12 maart 2019, AR P.18.0243.N, (tweede middel), AC 2019, nr. 152.

Wetsbepalingen - Art.  67ter - Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon - Vraag 
om inlichtingen - Verzending - Ontvangst - Bewijs

18 september 2019 P.2019.0246.F AC nr. ...18 september 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190918.2

- Artt. 29ter en 67ter, tweede lid Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk 
besluit van 16 maart 1968

Uit de bepalingen van de artikelen 11, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken en 67ter, eerste lid, 
Wegverkeerswet in hun samenhang gelezen, volgt dat een schriftelijke vraag tot inlichtingen in de 
zin van artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet een opsporingshandeling vormt die in de taal van 
het proces-verbaal dat de gepleegde verkeersovertreding vaststelt, dient te worden opgesteld.

Wetsbepalingen - Art.  67ter - Schriftelijke vraag tot inlichtingen - Aard - Taalgebruik
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.112 maart 2019 P.2018.0243.N AC nr. ...12 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190312.1
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