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ADVOCAAT

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.5

De stafhouder kan inzage nemen van de derdenrekening zonder voorafgaandelijke instemming van 
de advocaat-houder van die derdenrekening.

 - Tucht - Verhandeling van gelden van cliënten of derden - Reglement van de Orde van Vlaamse 
Balies van 11 december 2002 - Stafhouder - Inzage derdenrekening

29 maart 2019 D.2018.0010.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.5

- Art. 2, achtste streepje, en 5 Reglement van de Orde van Vlaamse Balies 11 december 2002

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.5

De bevoegdheid van de stafhouder, die inzage kan nemen van de derdenrekening van de advocaat 
zonder voorafgaandelijke toestemming van de advocaat-houder van die rekening, geldt ongeacht of 
hij, op grond van de daarbij ingewonnen inlichtingen al dan niet een tuchtonderzoek opent.

 - Tucht - Stafhouder - Instellen van een tuchtonderzoek - Schriftelijke kennisgeving - Tijdstip

29 maart 2019 D.2018.0010.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.5

- Art. 2, achtste streepje, en 5 Reglement van de Orde van Vlaamse Balies 11 december 2002

BEDRIJFSREVISOR

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

Krachtens artikel 68, §3, Bedrijfsrevisorenwet verwijst het Hof van Cassatie in geval van vernietiging 
de zaak naar de Commissie van Beroep, anders samengesteld; de Commissie van Beroep schikt zich 
naar de beslissing van het Hof van Cassatie betreffende het door hem beslechte rechtspunt (1). (1) 
Zie concl. OM. 

 - Tucht - Verwijzing naar cassatie - Commissie van beroep - Samenstelling - Rechtspleging - 
Regeling

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

- Art. 68, § 3 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van 
het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

Noch artikel 1121/5, eerste lid, 5°, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke 
bepaling vereist dat de Commissie van Beroep die oordeelt dat zij niet anders kan worden 
samengesteld, bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, motiveert waarom dat het geval is 
(1). (1) Zie concl. OM.  

 - Tucht - Verwijzing na cassatie - Commissie van beroep - Onmogelijkheid andere samenstelling - 
Motivering

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

- Art. 1121/5, eerste lid, 5°, derde lid Gerechtelijk Wetboek

BELASTING

 - Onteigeningsvergoeding - Omvang - Belasting op de onteigeningsvergoeding - Gedwongen 
meerwaarde
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Om billijk te zijn, moet de onteigeningsvergoeding even groot zijn als het bedrag dat moet betaald 
worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van dezelfde waarde als het goed waarvan de 
onteigende werd ontzet; de verschuldigde belasting op de onteigeningsvergoeding staat in 
oorzakelijk verband met de onteigening; indien de onteigeningsvergoeding als gedwongen 
meerwaarde in hoofde van de onteigende wordt belast, moet die vergoeding worden verhoogd met 
de erop verschuldigde belasting teneinde de onteigende toe te laten een gelijkwaardig goed aan te 
kopen (1). (1) Zie concl. OM.

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 16 De gecoördineerde Grondwet 1994

BURGERLIJKE RECHTEN - POLITIEKE RECHTEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

Het vereiste van onpartijdigheid vervat in artikel 6.1 EVRM, artikel 14.1 IVBPR en in het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en van het recht van verdediging houdt niet in dat 
de instantie waarnaar verwezen wordt na vernietiging steeds volledig anders moet samengesteld 
zijn, onverminderd de verplichting alles in het werk te stellen om een volledig andere samenstelling 
te betrachten (1). (1) Zie concl. OM.

 - Artikel 14.1, IVBPR - Vereiste van onpartijdigheid - Instantie waarnaar verwezen wordt na 
vernietiging - Samenstelling - Wijze

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

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

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

CASSATIE

VERNIETIGING. OMVANG

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.1

Cassatie heeft in de regel enkel uitwerking ten aanzien van de partijen die regelmatig in het geding 
voor het Hof waren betrokken; de uitwerking van de cassatie kan ten gevolge van de nauwe band 
tussen de gecasseerde beslissing en de beslissing getroffen ten aanzien van de partijen die niet in 
het cassatiegeding, maar wel in de vernietigde beslissing betrokken waren, worden uitgebreid tot 
die partijen wanneer zulks bij uitzondering vereist is door de noodwendigheden van een goede 
rechtsbedeling; dit is het geval wanneer cassatie werd uitgesproken in een onsplitsbaar geschil 
waarin niet alle partijen betrokken waren (1). (1) Zie concl. OM.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Uitwerking - Partijen - Uitbreiding

29 maart 2019 C.2015.0428.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.1

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

Aan de rechter die kennisneemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie, komt slechts 
rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing; die verwijzing is beperkt tot de omvang van 
de vernietiging, die in de regel beperkt is tot de draagwijdte van het middel dat ten grondslag ligt 
aan de vernietiging; de vernietiging kan worden uitgebreid tot de niet te onderscheiden 
beslissingen, de beslissingen die er een nauw verband mee vertonen of de beslissingen die van de 
vernietigde beslissingen het gevolg zijn (1). (1) Zie concl. OM.

Vernietiging - Omvang - Burgerlijke zaken - Verwijzing - Rechtsmacht - Omvang
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.129 maart 2019 C.2015.0428.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.1

- Art. 1110, eerste lid Gerechtelijk Wetboek

CASSATIEBEROEP

TUCHTZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

De rechtspleging van cassatieberoep wordt in tuchtzaken geregeld zoals in burgerlijke zaken, 
behalve dat na cassatie de zaak naar hetzelfde, doch anders samengestelde tuchtrechtscollege 
wordt verwezen; dit rechtscollege voegt zich naar de beslissing van het Hof betreffende de door dat 
Hof beslechte rechtspunt; indien het onmogelijk is om het tuchtrechtscollege anders samen te 
stellen, wordt daarvan melding gemaakt in de eindbeslissing (1). (1) Zie concl. OM.

Tuchtzaken - Algemeen - Rechtspleging - Regeling - Rechtscollege - Samenstelling

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

- Art. 1121/5, eerste lid, 5° Gerechtelijk Wetboek

CASSATIEMIDDELEN

BELASTINGZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.7

Het middel tot staving van een cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over de 
wettigheid van de belasting dat aanvoert dat de belastingplichtige onwettig het recht is ontzegd om 
de betaling van die belasting uit te stellen, heeft geen invloed op de wettigheid van de beslissing en 
is, derhalve, niet ontvankelijk (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 409.

Belastingzaken - Belang - Bestreden beslissing - Voorwerp - Buitenlandse grief - Ontvankelijkheid

27 juni 2019 F.2018.0108.F AC nr. ...27 juni 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.7

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.6

Het middel, dat gericht is tegen een rechtsgrond die de oplossing van het geschil niet heeft kunnen 
beïnvloeden, kan niet tot cassatie leiden en is derhalve niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang 
(1). (1) Cass. 10 april 2006, AR C.05.0408.F, AC 2006, nr. 213.  

Belastingzaken - Belang - Wettigheid van de beslissing - Reden zonder weerslag - 
Ontvankelijkheid

27 juni 2019 F.2018.0100.F AC nr. ...27 juni 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.6

GEMEENSCHAP EN GEWEST

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Artikel 79, §1, Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen machtigt de 
Gemeenschappen en de Gewesten om, bij decreet, de gevallen te bepalen waarin de 
Gemeenschaps- en Gewestregeringen tot onteigening ten algemenen nutte kunnen overgaan en de 
modaliteiten daarvan te bepalen; de regeringen kunnen, bij decreet, ook gemachtigd worden 
publiekrechtelijke rechtspersonen toe te staan over te gaan tot onteigeningen (1). (1) Zie concl. 
OM.  

 - Onteigening ten algemenen nutte - Bijzondere Wet Hervorming Instellingen - Machtiging - 
Decreet - Gevallen en modaliteiten

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 79, § 1 Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980
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GEMEENTE

De overschrijding van de termijn van vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk 
waarover de sanctionerende ambtenaar beschikt om aan de overtreder de gegevens mee te delen 
met betrekking tot de vastgestelde feiten en de begane inbreuk , alsmede het bedrag van de 
administratieve geldboete, leidt niet tot onwettigheid van de administratieve geldboete. 

 - Gemeentelijke administratieve sancties - Mededeling aan de overtreder - Termijn - 
Overschrijding

27 juni 2019 C.2018.0618.F AC nr. ...27 juni 2019 #Type!

- Art. 29, § 1 Wet 24 juni 2013 tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
arbitrage

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN

GEMEENTEBELASTINGEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.4

Het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van wetten staat eraan niet in de weg dat 
een voor een belastingjaar opgelegde belasting betrekking heeft op een periode van 
ononderbroken leegstand van minstens zes maanden die is aangevangen in de loop van het vorige 
belastingjaar op grond van een vorige verordening. 

Gemeentebelastingen - Retroactiviteit - Belastbaar feit - Leegstaand pand - Periode - Aanvang - 
Aan de verordening voorafgaand begrotingsjaar

27 juni 2019 F.2017.0132.F AC nr. ...27 juni 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.4

- Art. 2 Burgerlijk Wetboek

GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Het bepalen van de gevallen waarin en van de wijze waarop tot onteigening ten algemenen nutte 
kan worden overgegaan, betreft een aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheid; de 
Gemeenschappen en de Gewesten kunnen in die voorbehouden aangelegenheid slechts optreden in 
zoverre hen daartoe een bijzondere en uitdrukkelijke machtiging is gegeven bij de wetten tot 
hervorming der instellingen (1). (1) Zie concl. OM.

Art.  16 - Onteigening ten algemenen nutte - Aan de federale wetgever voorbehouden 
aangelegenheid - Gemeenschappen en Gewesten - Machtiging

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 16 De gecoördineerde Grondwet 1994

HANDELSPRAKTIJK

Het bevel tot staking moet op een duidelijk omschreven daad slaan; het moet daarbij ook van aard 
zijn om een herhaling van een verboden praktijk te vermijden (1). (1) Zie concl. OM.

 - Wetboek van economisch recht - Artikel XVII, eerste lid - Bevel tot staking - Voorwaarden

5/ 12



LiberCas 4/2020

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.329 maart 2019 C.2018.0323.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.3

- Art. XVII, eerste lid Wetboek 28 februari 2013 van economisch recht

INKOMSTENBELASTINGEN

AANSLAGPROCEDURE

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.1

In het raam van een taxatie op grond van tekenen en indiciën kan de gehele aangroei van het 
tegoed op een rekening-courant van de belastingplichtige in een vennootschap gedurende het 
belastbaar tijdperk als een indicie van hogere gegoedheid in de zin van artikel 341 WIB92 in 
aanmerking genomen worden (1). (1) Zie concl. OM. 

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Begrip - Tegoed op 
rekening-courant - Aangroei

22 maart 2019 F.2017.0111.N AC nr. ...22 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.1

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.2

De administratie, die een subsidiaire aanslag aan de rechter voorlegt komt niet op tegen de 
gedeeltelijke vrijstelling van de initiële aanslag bepaald door de ambtenaar die uitspraak moest 
doen over het administratief beroep krachtens artikel 375 van dat wetboek, maar wil dat die 
rechter, die inmiddels die initiële aanslag heeft vernietigd, een andere aanslag, gevestigd op grond 
van alle of een deel van dezelfde belastingelementen, geldig en uitvoerbaar verklaart (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2019, nr. 404.  

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Subsidiaire aanslag - Belastingelementen - Begrip

27 juni 2019 F.2017.0010.F AC nr. ...27 juni 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.2

- Art. 356 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.2

De belastingelementen die uit de belastbare grondslag zijn geweerd door de beslissing over het 
tegen de initiële aanslag ingestelde administratief beroep, kunnen niet in aanmerking komen bij de 
vaststelling van de subsidiaire aanslag (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2019, nr. 404.  

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Subsidiaire aanslag - Administratief beroep

27 juni 2019 F.2017.0010.F AC nr. ...27 juni 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.2

- Art. 356 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.5

Een bezwaarschrift tegen een inkomstenbelasting kan enkel leiden tot een verlenging van de 
buitengewone termijn van drie jaar wanneer het betrekking heeft op een aanslag in die belasting 
voor het aanslagjaar waarvoor die termijn werd bepaald.

Aanslagprocedure - Aanslagtermijn - Bezwaarschrift - Buitengewone termijn van drie jaar - 
Verlenging

27 juni 2019 F.2018.0033.F AC nr. ...27 juni 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.5

- Artt. 354, eerste en vierde lid, en 359, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

De omstandigheid dat de belastingplichtige op het einde van het jaar voorafgaand aan het 
belastbaar tijdperk beschikt over een bedrag aan spaartegoeden dat vervolgens onveranderd blijft 
tijdens het daaropvolgende belastbaar tijdperk, waarvoor de administratie overgaat tot een taxatie 
op grond van tekenen en indiciën, houdt niet het tegenbewijs in van de vastgestelde indicie, 
bestaande in de aangroei van een tegoed op de rekening-courant van de belastingplichtige in een 
vennootschap tijdens dat belastbaar tijdperk (1). (1) Zie concl. OM.  

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Tekenen of indiciën van gegoedheid - Tegenbewijs - Aangroei 
van tegoed op rekening-courant

- Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.122 maart 2019 F.2017.0111.N AC nr. ...22 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.1

VENNOOTSCHAPSBELASTING

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.3

Wanneer de echtheid van de kosten voor managementprestaties, het bedrag ervan en het feit dat 
de kosten werden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden 
vaststaan, kan de aftrekbaarheid van deze uitgaven als beroepskost niet worden geweigerd op de 
enkele grond dat de prestaties niet werden verricht door of namens degene aan wie werd betaald.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - 
Managementvergoedingen - Aftrekbaarheidsvoorwaarden

22 maart 2019 F.2018.0048.N AC nr. ...22 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.3

- Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.2

Receptiekosten zijn kosten die de belastingplichtige maakt in het kader van zijn externe relaties voor 
de ontvangst van derden, ongeacht of zij hoofdzakelijk of bijkomend een publicitair doel hebben (1). 
(1) Zie concl. OM.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - 
Receptiekosten

22 maart 2019 F.2017.0160.N AC nr. ...22 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.2

- Artt. 49 en 53, 8° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.2

Receptiekosten zijn kosten die de belastingplichtige maakt in het kader van zijn externe relaties voor 
de ontvangst van derden, ongeacht of zij hoofdzakelijk of bijkomend een publicitair doel hebben (1). 
(1) Zie concl. OM.

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van het belastbaar netto-inkomen - Bedrijfslasten - 
Publiciteitskosten

22 maart 2019 F.2017.0160.N AC nr. ...22 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190322.2

- Artt. 49 en 53, 8° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.3

Het attest dat vereist is om te kunnen verzaken aan de inning van de roerende voorheffing bepaald 
bij artikel 107, § 2, 5°, b) van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen 1992, moet, voor de bij de emittent op naam ingeschreven effecten, de 
betrokken effecten vermelden; elke inschrijving in het nominatief register van de emittent vereist 
een nieuw attest met vermelding van de nieuw ingeschreven effecten. 

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Verzaking aan de inning - Attest - 
Effecten op naam

27 juni 2019 F.2017.0124.F AC nr. ...27 juni 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.3

- Art. 117, § 6 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.3

Het attest dat vereist is om te kunnen verzaken aan de inning van de roerende voorheffing bepaald 
bij artikel 107, § 2, 5°, b) van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen 1992, moet niet noodzakelijk uit één document bestaan 

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Verzaking aan de inning - Attest - 
Vorm

27 juni 2019 F.2017.0124.F AC nr. ...27 juni 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.3

- Art. 117, § 6 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992
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MACHTEN

UITVOERENDE MACHT

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

De bestuurshandelingen van bepaalde besturen moeten uitdrukkelijk gemotiveerd worden; de 
opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan 
de beslissing ten grondslag liggen en deze moet afdoende zijn; deze motivering kan ook blijken uit 
andere stukken, maar dan moet wel vaststaan dat die motivering door de beslissende overheid is 
overgenomen (1). (1) Zie concl. OM.

Uitvoerende macht - Bestuurshandelingen - Motivering

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Artt. 2 en 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

MERKEN

INTERNATIONALE VERDRAGEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.3

Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat de uitgebreide of gewijzigde vordering zou 
berusten op het feit of de handeling die in de dagvaarding wordt aangevoerd; de rechter moet over 
de bij hem aanhangige vordering uitspraak doen met inachtneming van de feiten die zich in de loop 
van het geding hebben voorgedaan en een weerslag hebben op het geschil, zonder dat hij evenwel 
de grenzen bepaald door voormeld artikel 807 mag overschrijden (1). (1) Zie concl. OM.

Internationale verdragen - Onterecht gebruik van een handelsnaam - Uitgebreide of gewijzigde 
vordering - Voorwaarden - Uitspraak door de rechter

29 maart 2019 C.2018.0323.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.3

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

NIEUWE VORDERING

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.3

Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat de uitgebreide of gewijzigde vordering zou 
berusten op het feit of de handeling die in de dagvaarding wordt aangevoerd; de rechter moet over 
de bij hem aanhangige vordering uitspraak doen met inachtneming van de feiten die zich in de loop 
van het geding hebben voorgedaan en een weerslag hebben op het geschil, zonder dat hij evenwel 
de grenzen bepaald door voormeld artikel 807 mag overschrijden (1). (1) Zie concl. OM.

 - Onterecht gebruik van een handelsnaam - Uitgebreide of gewijzigde vordering - Voorwaarden - 
Uitspraak door de rechter

29 maart 2019 C.2018.0323.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.3

- Art. 807 Gerechtelijk Wetboek

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)

 - Voorwaarden
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.1

Het geschil is enkel onsplitsbaar in de zin van artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek wanneer de 
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, 
materieel onmogelijk is (1). (1) Zie concl. OM.

29 maart 2019 C.2015.0428.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.1

- Artt. 31 en 1053 Gerechtelijk Wetboek

ONTEIGENING TEN ALGEMENE NUTTE

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Artikel 79, §1, Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen machtigt de 
Gemeenschappen en de Gewesten om, bij decreet, de gevallen te bepalen waarin de 
Gemeenschaps- en Gewestregeringen tot onteigening ten algemenen nutte kunnen overgaan en de 
modaliteiten daarvan te bepalen; de regeringen kunnen, bij decreet, ook gemachtigd worden 
publiekrechtelijke rechtspersonen toe te staan over te gaan tot onteigeningen (1). (1) Zie concl. 
OM.  

 - Bijzondere Wet Hervorming Instellingen - Gemeenschappen en Gewesten - Machtiging - 
Decreet - Gevallen en modaliteiten

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 79, § 1 Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Om billijk te zijn, moet de onteigeningsvergoeding even groot zijn als het bedrag dat moet betaald 
worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van dezelfde waarde als het goed waarvan de 
onteigende werd ontzet; de verschuldigde belasting op de onteigeningsvergoeding staat in 
oorzakelijk verband met de onteigening; indien de onteigeningsvergoeding als gedwongen 
meerwaarde in hoofde van de onteigende wordt belast, moet die vergoeding worden verhoogd met 
de erop verschuldigde belasting teneinde de onteigende toe te laten een gelijkwaardig goed aan te 
kopen (1). (1) Zie concl. OM.

 - Onteigeningsvergoeding - Omvang - Belasting op de onteigeningsvergoeding - Gedwongen 
meerwaarde

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 16 De gecoördineerde Grondwet 1994

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Hoewel de administratieve overheid over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt wat 
betreft de hoogdringendheid van de onteigening, mag de rechter in de uitoefening van zijn toezicht 
op de wettigheid, onderzoeken of die hoogdringendheid wel voorhanden is, wat impliceert dar deze 
voldoende aannemelijk moet zijn gemaakt; de rechter mag onderzoeken of die overheid geen 
machtsoverschrijding of machtsafwending heeft begaan door het juridisch begrip hoogdringendheid 
te miskennen (1). (1) Zie concl. OM.

 - Hoogdringendheid - Rechter - Uitoefening van zijn toezicht op de wettigheid - Wijze

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 1 Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte

 - Artikel 16, Grondwet - Aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheid - 
Gemeenschappen en Gewesten - Machtiging
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Het bepalen van de gevallen waarin en van de wijze waarop tot onteigening ten algemenen nutte 
kan worden overgegaan, betreft een aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheid; de 
Gemeenschappen en de Gewesten kunnen in die voorbehouden aangelegenheid slechts optreden in 
zoverre hen daartoe een bijzondere en uitdrukkelijke machtiging is gegeven bij de wetten tot 
hervorming der instellingen (1). (1) Zie concl. OM.

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 16 De gecoördineerde Grondwet 1994

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Artikel 242, §2, Gemeentedecreet kent de autonome gemeentebedrijven de bevoegdheid toe om te 
onteigenen en bepaalt tevens de gevallen waarin zij tot onteigening kunnen overgaan, namelijk in 
de gevallen waarin een verkrijging van het onroerend goed noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van hun doelstellingen (1). (1) Zie concl. OM.  

 - Gemeentedecreet - Het autonoom gemeentebedrijf - Machtiging tot onteigening

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 242, § 2 Gemeentedecreet 15 juli 2005

PREJUDICIEEL GESCHIL

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

Er is geen reden om de vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer de voorgestelde 
prejudiciële vraag uitgaat van een onjuiste veronderstelling (1). (1) Zie concl. OM.  

 - Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vraag - Onjuiste veronderstelling

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

- Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989

RECHTEN VAN DE MENS

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

Het vereiste van onpartijdigheid vervat in artikel 6.1 EVRM, artikel 14.1 IVBPR en in het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en van het recht van verdediging houdt niet in dat 
de instantie waarnaar verwezen wordt na vernietiging steeds volledig anders moet samengesteld 
zijn, onverminderd de verplichting alles in het werk te stellen om een volledig andere samenstelling 
te betrachten (1). (1) Zie concl. OM.

Verdrag rechten van de mens - Art. 6 - Art. 6.1 - Vereiste van onpartijdigheid - Instantie waarnaar 
verwezen wordt na vernietiging - Samenstelling - Wijze

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

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

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

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

 - Recht op een eerlijk proces - Recht van verdediging - Vereiste van onpartijdigheid - Instantie 
waarnaar verwezen wordt na vernietiging - Samenstelling - Wijze
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

Het vereiste van onpartijdigheid vervat in artikel 6.1 EVRM, artikel 14.1 IVBPR en in het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces en van het recht van verdediging houdt niet in dat 
de instantie waarnaar verwezen wordt na vernietiging steeds volledig anders moet samengesteld 
zijn, onverminderd de verplichting alles in het werk te stellen om een volledig andere samenstelling 
te betrachten (1). (1) Zie concl. OM.

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

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

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

RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.3

Een kennelijk onredelijke situatie in de zin van artikel 1022, derde lid, Gerechtelijk Wetboek 
veronderstelt niet noodzakelijk dat een partij misbruik heeft gemaakt van haar recht om te 
procederen (1). (1) Zie concl. OM.

 - Kennelijk onredelijke situatie

29 maart 2019 C.2018.0323.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.3

- Art. 1022, derde lid Gerechtelijk Wetboek

VERWIJZING NA CASSATIE

TUCHTZAKEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

Het voorschrift van artikel 1121/5, eerste lid, 5°, Gerechtelijk Wetboek dat er in voorkomend geval 
in de eindbeslissing melding wordt gemaakt van de onmogelijkheid om het tuchtrechtscollege 
anders samen te stellen, is niet onverenigbaar met artikel 68, §3, Bedrijfsrevisorenwet (1). (1) Zie 
concl. OM. 

Tuchtzaken - Bedrijfsrevisor - Commissie van beroep - Andere samenstelling - Onmogelijkheid - 
Melding - Wetgeving - Verenigbaarheid

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

- Art. 68, § 3 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van 
het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor

- Art. 1121/5, eerste lid, 5° Gerechtelijk Wetboek

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

Noch artikel 1121/5, eerste lid, 5°, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke 
bepaling vereist dat de Commissie van Beroep die oordeelt dat zij niet anders kan worden 
samengesteld, bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, motiveert waarom dat het geval is 
(1). (1) Zie concl. OM.  

Tuchtzaken - Bedrijfsrevisor - Commissie van beroep - Onmogelijkheid andere samenstelling - 
Motivering

29 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

- Art. 1121/5, eerste lid, 5°, derde lid Gerechtelijk Wetboek

Krachtens artikel 68, §3, Bedrijfsrevisorenwet verwijst het Hof van Cassatie in geval van vernietiging 
de zaak naar de Commissie van Beroep, anders samengesteld; de Commissie van Beroep schikt zich 
naar de beslissing van het Hof van Cassatie betreffende het door hem beslechte rechtspunt (1). (1) 
Zie concl. OM.  

Tuchtzaken - Bedrijfsrevisor - Commissie van beroep - Samenstelling - Rechtspleging - Regeling
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https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.429 maart 2019 D.2018.0005.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.4

- Art. 68, § 3 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van 
het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN

ALGEMEEN

https://iubel.just.fgov.be/IUBELcontent/ViewDecision.php?id=ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

Artikel 242, §2, Gemeentedecreet kent de autonome gemeentebedrijven de bevoegdheid toe om te 
onteigenen en bepaalt tevens de gevallen waarin zij tot onteigening kunnen overgaan, namelijk in 
de gevallen waarin een verkrijging van het onroerend goed noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van hun doelstellingen (1). (1) Zie concl. OM.  

Algemeen - Gemeentedecreet - Het autonoom gemeentebedrijf - Machtiging tot onteigening

29 maart 2019 C.2018.0223.N AC nr. ...29 maart 2019 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190329.2

- Art. 242, § 2 Gemeentedecreet 15 juli 2005
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