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1. Wetgeving  
 
1.1. Belgische regelgeving  
 

Wet van 14 juli 2022 tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, BS 5 augustus 2022. 

 
Toelichting:  Deze wet regelt hoofdzakelijk: 
 
Voor de agenten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: 
— een uitbreiding van de mogelijkheden om strafbare feiten te plegen in het kader van hun 
opdrachten; 
— de mogelijkheid te infiltreren in de virtuele wereld of de reële wereld; 
 
Voor wat betreft de menselijke bronnen: 
— de mogelijkheid voor bronnen om strafbare feiten te plegen onder strikte voorwaarden; 
— de mogelijkheid om BIM’s uit te voeren op bronnen teneinde hun betrouwbaarheid, 
discretie of loyaliteit te controleren; 
 
Er wordt een bevoegdheid voor de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) 
toegevoegd in geval van een nationale cybersecurity crisis; 
Een herziening van de reeds bestaande methode voor het verzamelen van gegevens bij 
banken en financiële instellingen. 
Wijzigingen om de dagelijkse werking in de praktijk te verbeteren of vergetelheden van de 
wetgever te corrigeren. 
 
 

Wet van 20 juli 2022 betreffende het verzamelen en het bewaren van de 
identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie 
en de verstrekking ervan aan de autoriteiten, BS 8 augustus 2022. 

 
Toelichting:  Op 20 juli 2022 heeft de wetgever een wet goedgekeurd betreffende het 
verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector 
van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten. Deze wet 
bevat een aantal wijzigingen en aanvullende informatie bij vorige wetgevingen in dat 
domein. Een rondje langs de wijzigingen. 
 
Gebruik van versleuteling 
De wet van 20 juli 2022 wijzigt de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie. Ze regelt het gebruik van versleuteling – voordien volledig vrij – dat voortaan 
aan een aantal beperkingen is onderworpen: het gebruik van versleuteling mag de correcte 
uitvoering van noodcommunicatie niet verhinderen, meer bepaald de identificatie van de 
gegevens van de beller. 
Het gebruik van versleuteling met als doel de veiligheid van de communicatie te 
waarborgen, mag een bevoegde autoriteit niet beletten om informatie te verkrijgen om de 
eindgebruiker te identificeren en de niet voor het publiek toegankelijke communicatie te 
lokaliseren. 
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De bevoegde autoriteit heeft het recht om informatie bij een buitenlandse operator te 
verkrijgen die gebruik maakt van versleuteling als de gebruiker en/of de abonnee op het 
Belgische grondgebied verblijft. 
Een contractueel beding dat die beperkingen belemmert zal van rechtswege nietig zijn. 
 
Opsporing van fraude en kwaadwillig gebruik van de netwerken 
Voortaan mogen de operatoren geschikte maatregelen treffen om fraude en kwaadwillig 
gebruik van hun netwerken en diensten op te sporen zodat de eindgebruikers geen schade 
lijden. Ze mogen echter geen kennis nemen van de inhoud van de communicatie. 
In voldoende ernstige omstandigheden mogen de operatoren maatregelen treffen, zoals het 
blokkeren van elementen ter identificatie van de elektronische communicatie (nummers, 
URLs, IP-adressen) of volledige/gedeeltelijke deactivering van bepaalde diensten of 
uitrustingen. 
 
Geheimhouding van de communicatie, verwerking van de gegevens en bescherming van 
het privéleven 
In principe moeten de operatoren de verkeersgegevens van hun abonnees of gebruikers 
wissen zodra ze niet langer nodig zijn voor de communicatie-overdracht. Voortaan mogen zij 
echter de verkeersgegevens bewaren en verwerken met het oog op facturering en 
interconnectiebetalingen. 
Voor het aantonen van fraude en kwaadwillig gebruik van het netwerk en zo de dader ervan 
te identificeren, mag de operator: 
■ de noodzakelijke verkeersgegevens gedurende 4 maanden vanaf de datum van de 
communicatie bewaren. Het gaat dan om de identifiers van de bron en de bestemming van 
de communicatie, de datums en tijdstippen van het begin en het einde van de communicatie 
alsook om het lokaliseren van de eindapparatuur van de communicerende partijen. Om een 
geval van fraude of kwaadwillig gebruik van het netwerk op te lossen, mag die termijn van 4 
maanden worden verlengd; 
■ het telefoonnummer aan de bron van de communicatie, het IP-adres, het tijdstempel en 
de gebruikte poort, alsook de datums en tijdstippen van de binnenkomende communicatie 
gedurende 12 maanden vanaf de communicatie bewaren. Om een specifiek geval van 
kwaadwillig gebruik te behandelen, mag die termijn tot 12 maanden worden verlengd. 
 
Veiligheid en goede werking van de netwerken 
De operatoren mogen ook de nodige verkeersgegevens bewaren en verwerken om de 
veiligheid en goede werking van hun elektronische communicatiediensten en -netwerken te 
garanderen. Op die manier mogen zij een eventuele schending van die veiligheid opsporen 
en de oorsprong ervan identificeren. Ze mogen die gegevens 12 maanden bewaren. Die 
termijn wordt verlengd in geval van een specifieke schending van de veiligheid van het 
netwerk. Bovendien mogen de operatoren die gegevens aan de bevoegde autoriteiten 
overmaken. 
De operatoren van mobiele netwerken mogen voortaan de locatiegegevens van een 
abonnee of een gebruiker in sommige gevallen bewaren en verwerken, meer bepaald: 
■ wanneer dat noodzakelijk is voor de goede werking en de veiligheid van het netwerk of 
van de dienst. In dat geval mogen de gegevens maximaal 12 maanden worden bewaard, 
behalve bij een specifieke schending van de veiligheid van het netwerk; 
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■ wanneer dat noodzakelijk is om fraude of kwaadwillig gebruik van het netwerk op te 
sporen. In dat geval mogen de gegevens maximaal 4 maanden worden bewaard, behalve bij 
specifieke fraude of specifiek kwaadwillig gebruik; 
■ wanneer de gegevens anoniem gemaakt zijn; 
■ wanneer de verwerking past in het kader van de levering van een dienst die gebruik maakt 
van verkeers- of locatiegegevens; 
■ wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Regulator van de sector 
Artikel 15 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator 
van de Belgische post- en telecommunicatiesector dat werd opgeheven door de wet van 16 
maart 2015 werd gerehabiliteerd. Voortaan bepaalt het dat voor het goede verloop van de 
uitoefening van zijn functies, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 
van een operator kan eisen dat hij gevolg geeft aan een verzoek tot identificatie- of 
metagegevens. Dat verzoek moet vooraf worden toegestaan de GBA, tenzij in dringende 
voldoende gerechtvaardigde noodsituaties. 
De metagegevens moeten worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd, behalve wanneer 
dat het Instituut verhindert het beoogde doel te bereiken. 
Het Instituut kan voortaan eisen dat een operator hem toelaat om een database te 
raadplegen om na te gaan of de beoogde operator zijn wettelijke verplichtingen naleeft 
inzake geheimhouding van de communcatie, verwerking van de gegevens en bescherming 
van het privéleven. 
 
Wetboek van strafvordering 
Het Wetboek van strafvordering wordt aangevuld met een nieuw artikel 39quinquies. 
Wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat een misdrijf kan leiden tot een correctionele 
hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf kan de Procureur des Konings 
voortaan gelasten om bepaalde verkeersgegevens van communicatiemiddelen te bewaren. 
Dat bevel zal worden gegeven aan een operator van een netwerk van elektronische 
communicatie en aan al wie binnen het Belgisch grondgebied een dienst beschikbaar stelt 
die bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische communicatienetwerken. Die 
gegevens mogen maximaal 6 maanden worden bewaard, behoudens schriftelijke verlenging. 
 
Verdwenen personen 
De nieuwe wet wijzigt ook de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. Thans kan een 
officier van gerechtelijke politie van de Cel Vermiste Personen van de federale politie, in het 
kader van zijn opdracht tot het verlenen van hulp aan personen in nood en de opsporing van 
personen van wie de verdwijning onrustwekkend is en de fysieke integriteit in onmiddellijk 
gevaar verkeert, gegevens verkrijgen over de elektronische communicatie van de verdwenen 
persoon. 
Deze vordering wordt via de officier van gerechtelijke politie gericht aan de operator van een 
elektronisch communicatienetwerk of iedereen die binnen het Belgisch grondgebied een 
dienst beschikbaar stelt die bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische 
communicatienetwerken. 
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Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
De organieke wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten wordt gewijzigd door de wet van 20 juli 2022. 
Voortaan kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de medewerking vorderen van een 
operator van een elektronisch communicatienetwerk of een verstrekker van een 
elektronische communicatiedienst om over te gaan tot de bewaring van de verkeers- en 
locatiegegevens van elektronische communicatiemiddelen. De gegevens mogen worden 
slechts worden bewaard gedurende 6 maanden vanaf de vordering, met mogelijkheid tot 
verlenging. 
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden een register van alle vorderingen tot 
bewaring bij. 
Wanneer er een actuele of voorzienbare ernstige dreiging tegen de nationale veiligheid 
bestaat, kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de medewerking vorderen van de 
operatoren van een elektronisch communicatienetwerk en de verstrekkers van een 
elektronische communicatiedienst om over te gaan tot de algemene en ongedifferentieerde 
bewaring van de verkeers- en locatiegegevens van elektronische communicatiemiddelen. 
Deze gegevens mogen maximaal 6 maanden worden bewaard vanaf de datum van de 
communicatie, maar die termijn kan worden verlengd. 
Ten slotte kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in het belang van de uitoefening 
van hun opdrachten, overgaan tot de opsporing van verkeersgegevens van elektronische 
communicatiemiddelen en het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van 
elektronische communicaties. 
 
Financiële sector 
Ook de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten ondergaat enkele wijzigingen. 
In geval van handel met voorwetenschap, wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap 
of marktmanipulatie kan de auditor van de FSMA (autoriteit van de financiële diensten en 
markten) de operator van een netwerk van elektronische communicatie of al wie binnen het 
Belgische grondgebied een dienst beschikbaar stelt die bestaat in het overbrengen van 
signalen via elektronische communicatienetwerken gelasten om de gegevens die gewist of 
geanonimiseerd zouden kunnen worden, te bewaren. 
Dat geldt voor de verkeersgegevens van elektronische communicatiemiddelen van waaruit 
of waarnaar de elektronisch communicaties werd gedaan alsook het lokaliseren van de 
oorsprong of de bestemming van die elektronische communicatie. 
 
Openbare veiligheid 
De wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid wordt gewijzigd door 
de nieuwe wet. 
Voortaan kan het CSIRT (Computer Security Incident Response Team), wanneer dat strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken, bij de operator identificatiegegevens 
opvragen die zijn gegenereerd door het gebruik van een elektronische communicatiedienst. 
De redenen die dat verzoek door het nationale CSIRT kunnen rechtvaardigen zijn, meer 
bepaald, het voorkomen van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid, het 
onderzoeken van beveiligingsproblemen van de netwerken alsook het voorkomen, 
onderzoeken en opsporen van misdrijven die online worden gepleegd. 
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Wanneer het CSIRT metagegevens van elektronische communicaties opvraagt, voert de GBA 
(Gegevensbeschermingsautoriteit) eerst een controle uit. Die controle zal achteraf gebeuren 
in voldoende gerechtvaardigde situaties. 
Het CSIRT informeert de betrokken natuurlijke personen over de toegang tot hun 
elektronische communicatiegegevens zodra de goede uitvoering van zijn taken hierdoor niet 
meer in het gedrang kan komen. 
 
Voedingsmiddelen en andere producten 
De laatste wijziging betreft de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de 
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. 
Voortaan mogen de personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu de natuurlijke/rechtspersonen identificeren op basis van hun 
telefoonnummer of IP-adres dat aan de bron van de elektronische communicatie ligt. 
Hiertoe mogen zij, op met redenen omkleed verzoek en na goedkeuring van het diensthoofd 
van de Inspectiedienst Consumptieproducten, de verstrekking van de 
identificatiedocumenten en -gegevens vorderen bij de operator van een elektronisch 
communicatienetwerk en iedereen die binnen het Belgische grondgebied een dienst 
beschikbaar stelt die bestaat in het overbrengen van signalen via elektronische 
communicatienetwerken. Hieronder wordt inzonderheid de verstrekker van een 
elektronische communicatiedienst begrepen. 
 
(Bron: www.jura.kluwer.be )  
 
 

Wet van 30 juli 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II, BS 8 augustus 
2022. 

 
Toelichting:  De nieuwe wet van 30 juli 2022 breidt een vervolg aan de eerdere verzamelwet 
van 28 november 2021. Het opzet is hetzelfde: verschillende wijzigingen en rechtzettingen 
aanbrengen in uiteenlopende regelgeving om justitie menselijker, sneller en straffer te 
maken. 
Opnieuw is de lijst met wijzigingen lang, hieronder een selectie. 
- Geen nationaliteitsvoorwaarde meer voor advocaten 
De nationaliteitsvoorwaarde voor advocaten wordt geschrapt uit het Gerechtelijk Wetboek. 
In plaats van op de nationaliteit van de kandidaat wordt de focus verlegd naar de kennis van 
het Belgische rechtssysteem. Daarom zorgt de wet ook voor de opheffing van het koninklijk 
besluit van 24 augustus 1970 tot invoering van een afwijking van de voorwaarde van 
nationaliteit gesteld bij artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voeren van 
de titel en de uitoefening van het beroep van advocaat. 
 
- Tijdelijke maatregel tot vermindering van de overbevolking in de gevangenissen 
Om de overbevolking tegen te gaan, krijgt een gedetineerde die zich in de tijdsvoorwaarden 
voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling bevindt, een vervroegde invrijheidsstelling vanaf 
6 maanden voor het einde van het uitvoerbaar gedeelte van zijn straf. De directeur kent die 
vervroegde invrijheidsstelling toe mits de gedetineerde onderdak heeft en voldoende 
bestaansmiddelen. Niet alle gedetineerden komen in aanmerking. Zo zijn bijvoorbeeld 

http://www.jura.kluwer.be/


 16 

langgestraften met een straftotaal van meer dan 10 jaar of veroordeelden zonder recht op 
verblijf uitgesloten. 
Die mogelijkheid blijft van toepassing tot 31 augustus 2023. De Koning kan die datum 
verlengen tot 31 december 2024. 
 
- Audio(visuele)-opname mogelijk van zitting hof van assisen 
De voorzitter van het hof van assisen kan beslissen dat er een audio(visuele)-opname 
gemaakt wordt van de terechtzitting voor het Hof zodat slachtoffers en hun advocaten de 
zitting vanop afstand kunnen volgen. Dat kan nodig zijn wanneer er een groot aantal 
procespartijen is en/of wanneer een groot aantal slachtoffers in het buitenland woont. 
De voorzitter kan ook beslissen dat de zitting wordt opgenomen wanneer de opname van 
belang is voor het aanleggen van historische justitiearchieven. 
 
- Correctionele zittingsplaats kan gewijzigd worden 
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep kan beslissen 
dat een correctionele zitting doorgaat in een zittingsplaats die hij aanwijst. Hij doet dat in 
samenspraak met de minister van Justitie. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om 
veiligheidsredenen of omwille van een groot aantal beklaagden. 
 
- Gegevensbank vonnissen en arresten uitgesteld 
De inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van 
strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en 
arresten betreft, wordt uitgesteld naar 30 september 2023. 
 
- Burgerlijk Wetboek bepaalt algemeen bewijs van erfrechtelijke hoedanigheid 
Omdat het bewijs van erfrechtelijke hoedanigheid in verschillende situaties en voor 
verschillende doelen nodig kan zijn, was er nood aan een meer algemene regeling van het 
bewijs van erfopvolging. Het nieuwe artikel 4.59 Burgerlijk Wetboek omschrijft hoe de akten 
of attesten van erfopvolging als bewijs dienen. 
De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding en dat is ten laatste op 1 november 2022. 
 
- Penitentiair verlof uitgebreid 
De mogelijkheid voor de gedetineerde om 3 keer penitentiair verlof aan te vragen wordt 
opgetrokken naar 4 keer. 
Die wijziging treedt in werking op 1 september 2022. 
 
Inwerkingtreding: 18 augustus 2022 (enkele afwijkingen zijn hierboven aangegeven). 
(Bron: www.jura.kluwer.be ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jura.kluwer.be/
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Koninklijk besluit van 14 juli 2022 tot vaststelling van de inhoud van het beknopt 
voorlichtingsrapport en de maatschappelijke enquête bedoeld in de artikelen 8, derde lid, 
17, § 1, tweede lid, 33, § 2, 34, § 2, tweede lid, 43, § 2, derde lid, en 95/12, § 2, van de wet 
van 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, BS 9 augustus 2022. 

 
Toelichting:  KB’s strafuitvoering aangepast aan staatshervorming:  
Met de 6de staatshervorming werd de strafuitvoering deels overgeheveld naar de 
gemeenschappen. Zo vallen de justitiehuizen onder de Vlaamse gemeenschap en de 
Federatie Wallonië-Brussel. De taken van het Nationaal Centrum voor Elektronisch toezicht 
(NCET) werden overgenomen door het Vlaams Centrum voor elektronisch toezicht (VCET) en 
het Centre de surveillance électronique (CSE). 
Niet alle koninklijke besluiten die de strafuitvoering regelen, werden al aangepast aan de 
nieuwe verdeling. Om de KB’s te updaten en de termen ‘dienst justitiehuizen’ en ‘NCET’ te 
vervangen door ‘bevoegde dienst van de gemeenschappen’ worden 2 KB’s vervangen en 1 
KB gewijzigd. 
 
 

Koninklijk besluit van 14 juli 2022 tot bepaling van de concrete invulling van het programma 
van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van 
de wet van 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, BS 9 augustus 2022. 

 
Toelichting:  KB’s strafuitvoering aangepast aan staatshervorming:  
Met de 6de staatshervorming werd de strafuitvoering deels overgeheveld naar de 
gemeenschappen. Zo vallen de justitiehuizen onder de Vlaamse gemeenschap en de 
Federatie Wallonië-Brussel. De taken van het Nationaal Centrum voor Elektronisch toezicht 
(NCET) werden overgenomen door het Vlaams Centrum voor elektronisch toezicht (VCET) en 
het Centre de surveillance électronique (CSE). 
Niet alle koninklijke besluiten die de strafuitvoering regelen, werden al aangepast aan de 
nieuwe verdeling. Om de KB’s te updaten en de termen ‘dienst justitiehuizen’ en ‘NCET’ te 
vervangen door ‘bevoegde dienst van de gemeenschappen’ worden 2 KB’s vervangen en 1 
KB gewijzigd. 
 
 

Koninklijk besluit van 13 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen van de wet van 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 die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers 
kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in 
hun belang te laten opleggen, BS 24 augustus 2022. 

 
Toelichting:  Slachtoffers die in het kader van de strafuitvoering hun rechten (om te worden 
geïnformeerd, gehoord en voorwaarden te laten opleggen in hun belang) willen doen 
gelden, moeten vanaf 1 september 2022 de (hernieuwde) slachtofferfiche gebruiken. De 
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slachtofferverklaring, het andere document dat hier tot nog toe voor diende, verdwijnt van 
het toneel. Door met één duidelijk formulier te werken, wil de federale regering de 
procedure vereenvoudigen en meer ‘slachtoffervriendelijk’ maken. Maar ze zorgt ook voor 
andere wijzigingen die de rechten van slachtoffers versterken. Zo bestaat er voortaan een 
strikte lijst met misdrijven waarvoor de veroordeling het ‘proactief’ informeren van de 
betrokken slachtoffers over het doen gelden van hun rechten met zich meebrengt. De 
nieuwigheden zijn gebundeld in een nieuw uitvoeringsbesluit bij de Strafuitvoeringswet. 
 
Zie ook: Ministerieel besluit van 19 augustus tot vaststelling van het model van de 
slachtofferfiche zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 13 augustus 2022 
tot uitvoering van de artikelen van de wet van 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 die betrekking hebben 
op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te 
worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, BS 24 augustus 2022.  
 
 

Gezamenlijke omzendbrief van 22 april 2022 van de Minister van Justitie en de Minister van 
Binnenlandse Zaken betreffende het gebruik van de polygraaf in de strafrechtspleging, BS 6 
juli 2022. 

 
Toelichting:  beroep gedaan op de polygraaf, doorgaans « leugendetector » genoemd. 
Technisch beschouwd analyseert de polygrafist op grond van de registratie verricht door 
middel van specifieke receptoren de fysiologische reacties van betrokkene tijdens de test. 
In beginsel heeft betrokkene geen rechtstreekse controle over zijn reacties (hartslag, 
bloeddruk, ademhaling, transpiratie, bloedvolume, enz.), waarvan wijzigingen een 
aanwijzing kunnen vormen voor de geloofwaardigheid van zijn antwoorden. 
De polygraaftest is een bijzondere techniek van politionele ondervraging gericht op het 
achterhalen van de waarheid. 
Gelet op het specifieke karakter van deze politiële techniek is het belangrijk dat zij wordt 
verricht door personen die daartoe een gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd. Deze 
techniek van politionele ondervraging moet voldoen aan de beginselen inzake de 
bewijsvoering in strafzaken. 
De wet van 4 februari 2020 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het gebruik 
van de polygraaf betreft (Belgisch Staatsblad 21 februari 2020) voegt hoofdstuk VIIsexies, 
dat een artikel 112duodecies omvat, in boek I van het Wetboek van Strafvordering. 
De polygraaftest maakte het voorwerp uit van een ministeriële omzendbrief van 3 april 2003 
waarin aanbevelingen werden opgenomen die gegrond waren op het advies dat de 
toenmalige minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal op 29 juni 2000 aan 
de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid hebben gevraagd en dat werd opgesteld met 
medewerking van het toenmalige directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de 
Mens van het ministerie van Justitie en van het departement Criminologie van het NICC. 
Deze omzendbrief moet herwerkt worden rekening houdend met de voornoemde wet van 4 
februari 2020 en het koninklijk besluit van 28 juni 2021 tot uitvoering van artikel 
112duodecies, § 4, derde lid, en § 7, van het Wetboek van Strafvordering tot bepaling van de 
minimale informatie die in het proces-verbaal van toestemming moet worden opgenomen 
en tot vaststelling van de technische vereisten waaraan het toestel waarmee de 
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polygraaftest wordt uitgevoerd, moet voldoen, en om richtlijnen te formuleren die de leden 
van de politiediensten in acht moeten nemen teneinde eenvormigheid te verzekeren bij het 
gebruik van de polygraaftest in de praktijk. 
 
 
1.2. Europese regelgeving  
 

• Nihil 
 
 
1.3. Overzichten van wetgeving  
 

• ALIE, M., HEBERT-DOLBEC, M., « Chronique de droit international pénal 2021/2 », 
Rev.dr.pén. 2022, afl. 7-8, 729-765. 

• DEVEUX, C., DE BROUWER, A., GUILLAIN, C., RIBANT, D., TATTI, D., VANSILIETTE, F., 
« Chronique de législation pénale 2022/1 », RDP 2022, afl. 9-10, 862-906.  

 
 
1.4. Belangrijke wetsontwerpen en –voorstellen  
 

Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis, Parl.St. Kamer 2021-
2022, 2824/001.   

 
Samenvatting: Dit wetsontwerp beoogt diverse maatregelen en wijzigingen in diverse 
wetten die onder de bevoegdheid van het departement Justitie vallen. 
 
Het ontwerp bevat onder andere: 
1° wijzigingen van het oud Burgerlijk Wetboek (voorwaarden huwelijkslocatie); 
2° wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (toezicht op langdurig 
opsporingsonderzoek); 
3° wijzigingen van het Strafwetboek (discriminerende drijfveer bij misdrijven); 
4° wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek; 
5° wijzigingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (o.a. administratieve sanctie door 
kansspelcommissie en aanpassing maximumbedrag contante betalingen); 
6° wijzigingen van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het 
Internationaal Strafhof en de internationale straftribunalen; 
7° herstel van de vernietigde bepalingen van de zogenaamde “kraakwet” van 18 oktober 
2017.  
De bepalingen in dit wetsontwerp maakten oorspronkelijk deel uit van het wetsontwerp om 
justitie menselijker, sneller en straffer te maken II (DOC 55 2774/001). 
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Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer teneinde het maken en verspreiden van beelden van verkeerslachtoffers 
strafbaar te stellen, Parl.St. Kamer 2021-2022, 2836/001.   

 
Samenvatting: Het komt steeds vaker voor dat foto’s en/of filmbeelden van slachtoffers van 
verkeersongevallen worden gemaakt die tevens worden verspreid zonder dat daaraan een 
legitiem belang ten grondslag ligt. 
Niet alleen zorgen de makers van beelden van verkeersongevallen er maar al te vaak voor 
dat daardoor de verkeersveiligheid in het gedrang wordt gebracht, bovendien tast de 
verspreiding van deze beelden de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers aan. Het 
maken van foto’s en/of filmbeelden van slachtoffers van verkeersongevallen getuigt ook van 
weinig respect ten aanzien van de slachtoffers en hun familie en/of nabestaanden. 
 Dit wetsvoorstel beoogt dan ook de strafbaarheidsstelling van het maken en verspreiden 
van foto’s en/of filmbeelden van slachtoffers van verkeersongevallen teneinde de effectieve 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze slachtoffers of de nabestaanden te 
garanderen. 
 
 

Wetsvoorstel tot uitvoering van artikel 433quater/8  van het Strafwetboek wat de evaluatie 
van het wetgevend kader inzake prostitutie betreft, Parl.St. Kamer 2021-2022, 2839/001.   

 
Samenvatting: Artikel 433quater/8 van het Strafwetboek bepaalt dat de Kamer van 
volksvertegenwoordigers wordt belast met de evaluatie van de bepalingen van Hoofdstuk 
IIIbis/1 van het Strafwetboek, “Misbruik van prostitutie”. Hetzelfde artikel bepaalt echter dat 
daarvoor een uitvoeringswet noodzakelijk is. Dat is dan ook het opzet van dit wetsvoorstel. 
 
 

2. Rechtspraak  
 
2.1. Overzichten van rechtspraak  
 

• Nihil 
 
 
2.2. Europees Hof voor de rechten van de mens 
 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16 juni 2022 (Goulandris en Vardinogianni tegen 
Griekenland), www.hudoc.echr.coe.int    

 
Hyperlink: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218074  

 
Trefwoorden: Art. 4, 7de protocol bij EVRM - Ne bis in idem – Ruimtelijke ordening – 
Bestuurlijke boete – Strafrechtelijke vervolging   
 
Samenvatting: Artikel 4 van het Zevende Protocol bij het EVRM. Klagers zijn een echtpaar en 
wonen in Londen. 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218074


 21 

In 2003 hebben ze een stuk grond gekocht in Griekenland. Bij een inspectie in 2004 hebben 
medewerkers van de gemeente (die de bevoegde autoriteit voor de ruimtelijke ordening is) 
geconstateerd dat er muren waren gebouwd zonder de daarvoor vereiste vergunningen. Er 
zijn aan klagers twee bestuurlijke boetes opgelegd: een boete vanwege de onrechtmatige 
bebouwing en een boete met een vast bedrag per jaar voor elk jaar dat de onrechtmatig 
gebouwde constructie blijft staan. Tegen de boetebesluiten zijn geen bezwaren ingediend. 
Het inspectierapport is naar het Openbaar Ministerie gestuurd en daar is besloten om ook 
over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van een van de klagers. In de strafrechtelijke 
procedure is een beroep gedaan op het beginsel van ne bis in idem en is aangegeven dat de 
strafrechtelijke vervolging niet kon worden voortgezet omdat er ook al bestraffende 
bestuursrechtelijke sancties (in de vorm van boetes) waren opgelegd. Dit beroep is in de 
gerechtelijke procedure verworpen en de klager is ook strafrechtelijk veroordeeld. 
Schending van artikel 4 van het Zevende Protocol bij het EVRM.  
Allereerst wordt gekeken of de maatregelen van de bestuurlijke boetes in feite een 
strafrechtelijk karakter hadden. Volgens het Hof hebben de sancties, ondanks het feit dat ze 
in Griekenland worden aangemerkt als bestuurlijke boete, inderdaad een strafrechtelijk 
karakter, vanwege het strenge karakter van de boetes, waarvoor in de regelgeving ook geen 
plafond is vastgesteld. De sancties zijn daardoor duidelijk als bestraffende sanctie aan te 
merken. 
Ten tweede wordt gekeken of de bestuurlijke boetes kunnen worden aangemerkt als een 
definitieve veroordeling. Ten aanzien van de boetes constateert het Hof dat er sprake is van 
een ‘definitieve veroordeling’ op het moment dat de bezwaartermijn van 30 dagen tegen het 
inspectierapport was verlopen en dat was ruim een jaar voordat de tenlastelegging in de 
strafrechtelijke procedure werd uitgevaardigd. De bestuurlijke procedure was dus al 
definitief beslecht voordat de strafrechtelijke procedure aanving. 
Ten derde is de vraag of de feiten die ten grondslag lagen aan de overtreding van dezelfde 
aard waren. Ten aanzien van de bestuurlijke boete vanwege de onrechtmatige bebouwing 
en de strafrechtelijke vervolging wordt geconstateerd dat die voortkomen uit de 
onrechtmatig gebouwde constructies op het land van de klagers. De feiten ten grondslag aan 
de bestuursrechtelijke sanctie en de strafrechtelijke sanctie zijn dus als identiek te 
beschouwen. Ten aanzien van de boete voor elk jaar dat de constructie onrechtmatig blijft 
staan, overweegt het Hof dat de strafrechtelijke procedure geen betrekking had op deze 
feiten. De omstandigheden in deze twee procedures waren voldoende gescheiden om te 
constateren dat er in ieder geval geen sprake is van een schending van artikel 4 van het 
Zevende Protocol. 
Tenslotte bekijkt het Hof of er ten aanzien van de strafrechtelijke vervolging en de boete 
voor de onrechtmatige bebouwing sprake was van een dubbele procedure. Het Hof komt tot 
de conclusie dat er inderdaad sprake was van een dubbele procedure. Ten aanzien van de 
strafrechtelijke veroordeling en de opgelegde boete constateert het Hof dat beide sancties 
een bestraffend karakter hadden. Het Hof constateert dat ze werden opgelegd in 
verschillende procedures en dat de doelen die daarmee worden nagestreefd complementair 
zijn. Omdat beide sancties zijn opgelegd op basis van dezelfde wettelijke bepaling is er 
sprake van dezelfde juridische grondslag. 
Er is ook voldaan aan de eis van voorzienbaarheid. Toch is het Hof van mening dat er in de 
procedures noch inhoudelijk noch qua tijdsverloop voldoende verband is tussen de beide 
procedures en dat er dus niet is voldaan aan de eis van proportionaliteit. Er is een 
strafrechtelijke en een bestuursrechtelijke procedure geweest waarbij verschillende 
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autoriteiten waren betrokken die onafhankelijk van elkaar opereerden. De strafrechtelijke 
procedure duurde aanzienlijk langer dan de bestuursrechtelijke procedure waardoor er niet 
meer kan worden gesproken over voldoende samenhang wat betreft het tijdsverloop. Ook is 
in de strafrechtelijke procedure bij de opgelegde strafmaat geen rekening gehouden met het 
feit dat er reeds in een bestuursrechtelijke procedure een boete was opgelegd. Klagers 
hebben onevenredige schade geleden als gevolg van de dubbele procedures en sancties die 
geen samenhangend en evenredig geheel vormden. 
Er is dan ook sprake van een schending. 
(Bron: Nieuwsbrief Rechtspraak Europa nr. 7) 
 
 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28 juni 2022 (Boutaffala tegen België), 
www.hudoc.echr.coe.int    

 
Hyperlink: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218035  

 
Trefwoorden: Recht op een eerlijk proces - Veroordeling verzet politie gebaseerd op 
verklaringen agenten die eerder bij een verdragsschending bij dezelfde arrestatie betrokken 
waren leidt tot een oneerlijk proces   
 
Samenvatting: Artikel 6 EVRM. Artikel 46 EVRM. Een eerdere zaak tegen klager in 
Straatsburg is door het Hof van de rol geschrapt na een eenzijdige verklaring van de 
Belgische staat dat bij de arrestatie van klager artikel 3 EVRM is geschonden. Vervolgens 
werd klager in België strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld voor verzet bij aanhouding door 
de politie en mishandeling van agenten. Deze veroordeling werd uitsluitend gebaseerd op 
belastende verklaringen van agenten waaronder de agenten die betrokken waren bij de door 
de staat erkende verdragsschending. Dat kan niet door de beugel in Straatsburg. De 
erkenning brengt weliswaar niet mee dat klager zich niet aan de vermeende strafbare feiten 
heeft schuldig gemaakt, wel verplicht het de nationale rechter de beschuldigingen met 
uiterste voorzichtigheid te onderzoeken. In deze zaak was er geen ander bewijs voorhanden 
dan de verklaringen van agenten die direct of indirect bij het politiegeweld betrokken waren. 
Van die laatste agenten kan bovendien niet worden uitgesloten dat zij terughoudend zouden 
zijn geweest om tegen directe collega's te getuigen. Het Hof concludeert dat klager geen 
eerlijke procedure heeft gehad en artikel 6, lid 1 EVRM is geschonden. 
Klager voert ook aan dat artikel 46 EVRM is geschonden. Het Hof concludeert dat dit artikel 
alleen betrekking heeft op einduitspraken en verklaart klager in zoverre niet-ontvankelijk.  
(Bron: Nieuwsbrief Rechtspraak Europa nr. 7) 
 
 
2.3. Hof van Justitie  
 

Hof van Justitie 16 juni 2022 (C-520/20), curia.europa.eu     

 
Hyperlink: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260987&pageIndex=0&
doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3643161  
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Trefwoorden: Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – 
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) – Besluit 2007/533/JBZ – 
Artikelen 38 en 39 – Signalering van een gezocht voorwerp – Doelstellingen van de 
signalering – Inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal in een strafprocedure – 
Uitvoering – Nodige maatregelen en een in een signalering gevraagde maatregel – Afgifte 
van het in beslag genomen voorwerp aan de signalerende lidstaat – Nationale regeling op 
grond waarvan de uitvoering van de signalering niet kan worden geweigerd   
 
Samenvatting: Besluit 2007/533/JBZ. Wat is de omvang van de beoordelingsmarge waarover 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten beschikken in het kader van de tenuitvoerlegging 
van de in de signalering gevraagde maatregel en van het gevolg dat aan die 
tenuitvoerlegging moet worden gegeven. 
 
Het Hof zegt voor recht: Artikel 39 van besluit 2007/533/JBZ verzet zich niet tegen een 
nationale regeling op grond waarvan de bevoegde autoriteiten van de uitvoerende lidstaat 
verplicht zijn een in het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie opgenomen 
signalering betreffende een voorwerp uit te voeren, zelfs wanneer zij twijfels hebben over 
de redenen voor de opneming van een dergelijke signalering, zoals die in artikel 38, lid 1, van 
dat besluit zijn vermeld.  
 
 

Hof van Justitie 30 juni 2022 (C-105/21), curia.europa.eu     

 
Hyperlink: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261926&pageIndex=0&
doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13621341  

 
Trefwoorden: Justitiële samenwerking in strafzaken - Recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte – Recht op informatie in strafprocedures – Verklaring van rechten bij 
aanhouding – Voorwaarden voor uitvaardiging van een EAB tegen beklaagde die zich in de 
uitvoerende lidstaat bevindt – Voorrang van het Unierecht   
 
Samenvatting: Kaderbesluit 2002/584/JBZ. Richtlijn 2012/13/EU. Artikelen 6 en 47, 
Handvest EU.  
Dit verzoek is ingediend in het kader van een strafprocedure die tegen IR is ingesteld wegens 
strafbare feiten in verband met sigarettensmokkel. Op 20 augustus 2019 heeft de 
verwijzende rechter een aanhoudingsbevel nietig verklaard en heeft hij, om een nieuw EAB 
tegen I.R. uit te vaardigen en om verduidelijkingen te verkrijgen over de informatie die aan 
dat nieuwe bevel moet worden toegevoegd, het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing 
in zaak С-649/19, Volgens de verwijzende rechter heeft het arrest van 28 januari 2021, in die 
zaak niet al zijn twijfels weggenomen. Bovendien zijn er in het licht van de in dat arrest 
gegeven antwoorden nieuwe twijfels gerezen. 
Volgens de verwijzende rechter strekken de in het kader van de onderhavige zaak gestelde 
vragen er dus in wezen toe te verduidelijken hoe hij het nieuwe Europees aanhoudingsbevel 
dat hij voornemens is tegen I.R. uit te vaardigen, moet opstellen met betrekking tot de 
informatie over de rechten van de beklaagde die hij aan de uitvoerende rechterlijke 
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autoriteit moet doorgeven, en hoe hij te werk moet gaan in geval van een verzoek tot 
nietigverklaring van de nationale aanhoudingsbeslissing door de beklaagde. 
 
Hof zegt voor recht: De artikelen 6 en 47 Handvest EU, het recht van vrij verkeer en verblijf 
alsmede de beginselen van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen moeten aldus 
worden uitgelegd dat de rechterlijke autoriteit die een op grond van kaderbesluit 
2002/584/JBZ, vastgesteld EAB heeft uitgevaardigd, niet verplicht is om aan de persoon 
tegen wie dit aanhoudingsbevel is uitgevaardigd de nationale beslissing betreffende diens 
aanhouding en de informatie over de mogelijkheden om tegen deze beslissing beroep in te 
stellen, door te geven, zolang deze persoon zich bevindt in de lidstaat die dit 
aanhoudingsbevel uitvoert en niet is overgeleverd aan de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat die het heeft uitgevaardigd. 
Het beginsel van voorrang van het Unierecht moet aldus worden uitgelegd dat het de 
uitvaardigende rechterlijke autoriteit verplicht om zoveel mogelijk een conforme uitlegging 
aan haar nationale recht te geven, op basis waarvan zij een resultaat kan verzekeren dat 
verenigbaar is met de doelstelling van kaderbesluit 2002/584, dat eraan in de weg staat dat 
deze autoriteit krachtens het nationale recht wordt verplicht om aan de persoon tegen wie 
een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, vóór zijn overlevering aan de rechterlijke 
autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat, de nationale beslissing over zijn aanhouding en 
de informatie over de mogelijkheden om tegen deze beslissing beroep in te stellen, door te 
geven. 
 
 

Hof van Justitie 14 juli 2022 (C-168/21), curia.europa.eu     

 
Hyperlink: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262942&pageIndex=0&
doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=638647  

 
Trefwoorden: EAB – Voorwaarde van dubbele strafbaarstelling – Beschermd belang - Straf 
voor één strafbaar feit dat verschillende feiten omvat, waarvan sommige niet strafbaar zijn 
gesteld in de uitvoerende lidstaat   
 
Samenvatting: Kaderbesluit 2002/584/JBZ. Artikel 49, lid 3 Handvest EU. In het Unierecht 
kan de voorwaarde van dubbele strafbaarheid worden gedefinieerd als het feit dat de 
gedraging waarop de samenwerking betrekking heeft zowel in de verzoekende staat (of 
uitvaardigende lidstaat) als in de aangezochte staat (of uitvoerende lidstaat) een strafbaar 
feit oplevert. In bepaalde gevallen kan de overlevering van de persoon die wordt gezocht op 
grond van een EAB afhankelijk worden gesteld van de naleving van deze voorwaarde van 
dubbele strafbaarheid. 
In de onderhavige zaak is door de Italiaanse rechterlijke autoriteiten een EAB uitgevaardigd 
met het oog op de tenuitvoerlegging van een veroordeling die met name betrekking heeft 
op één strafbaar feit waarbij verschillende feiten als een en dezelfde strafbare handeling 
worden bestraft. 
De Cour de cassation, de Franse verwijzende rechter, vraagt of de rechterlijke autoriteiten 
van de uitvoerende lidstaat, te weten Frankrijk, kunnen weigeren dit EAB ten uitvoer te 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262942&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=638647
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=262942&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=638647


 25 

leggen in het licht van artikel 2, lid 4, en artikel 4, aanhef en punt 1, van kaderbesluit 
2002/584/JBZ, en artikel 49, lid 3, Handvest EU. 
De verwijzende rechter merkt op dat de bestanddelen van dat strafbare feit in de twee 
betrokken lidstaten verschillen, en dat sommige van de onder dat strafbare feit vallende 
feiten, anders dan in de uitvaardigende lidstaat niet strafbaar zijn in de uitvoerende lidstaat. 
Het Hof wordt daarom verzocht de strekking van de voorwaarde van dubbele strafbaarheid, 
zoals voorzien in kaderbesluit 2002/584, te verduidelijken. 
Het Hof oordeelt dat er geen perfecte overeenstemming vereist is tussen de bestanddelen 
van het betrokken strafbare feit in de uitvaardigende lidstaat en in de uitvoerende lidstaat. 
De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan de tenuitvoerlegging van het Europees 
aanhoudingsbevel dus niet weigeren op grond van het feit dat slechts een deel van de feiten 
waaruit het strafbare feit in de uitvaardigende lidstaat bestaat, ook een strafbaar feit is in de 
lidstaat van tenuitvoerlegging. 
 
 

Hof van Justitie 15 september 2022 (C-347/21), curia.europa.eu     

 
Hyperlink: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265550&pageIndex=0&
doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2333  

 
Trefwoorden: Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijn (EU) 
2016/343 – Versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het 
recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn – Artikel 8, lid 1 – Recht van 
een beklaagde om aanwezig te zijn bij zijn terechtzitting – Verhoor van een getuige à charge 
in afwezigheid van de beklaagde – Mogelijkheid om de schending van een recht ongedaan te 
maken in een latere fase van de procedure – Aanvullend verhoor van dezelfde getuige – 
Richtlijn 2013/48/EU – Recht op toegang tot een advocaat in een strafprocedure – Artikel 3, 
lid 1 – Verhoor van een getuige à charge in afwezigheid van de advocaat van de beklaagde 
 
Samenvatting: het Hof wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende 
vragen: 
 
„1)      Wordt het recht van de beklaagde om persoonlijk aanwezig te zijn bij zijn 
terechtzitting, als bedoeld in artikel 8, lid 1, van richtlijn 2016/343, gelezen in samenhang 
met artikel 10, lid 1, van deze richtlijn en in het licht van overweging 44 daarvan, 
geëerbiedigd wanneer een getuige tijdens een afzonderlijke hoorzitting werd ondervraagd in 
afwezigheid van de beklaagde, maar deze laatste de gelegenheid heeft gekregen om 
dezelfde getuige tijdens de volgende hoorzitting te ondervragen en heeft verklaard geen 
vragen te hebben, of wordt het recht om persoonlijk bij zijn terechtzitting aanwezig te zijn 
slechts geëerbiedigd indien het betrokken verhoor in zijn geheel wordt herhaald, met 
inbegrip van de vragen van de andere partijen die bij het eerste verhoor aanwezig waren? 
 
2)      Wordt het recht op verdediging door een advocaat, als bedoeld in artikel 3, lid 1, juncto 
artikel 12, lid 1, van richtlijn 2013/48, geëerbiedigd wanneer twee getuigen tijdens twee 
afzonderlijke hoorzittingen werden verhoord in afwezigheid van de advocaat [van de 
beklaagde], maar deze advocaat de gelegenheid heeft gekregen om dezelfde twee getuigen 
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tijdens de volgende hoorzitting te ondervragen, of wordt het recht op verdediging door een 
advocaat slechts geëerbiedigd indien beide verhoren in kwestie in hun geheel worden 
herhaald, met inbegrip van de vragen van de andere partijen die bij de eerste verhoren 
aanwezig waren, en de op beide vorige zittingen afwezige advocaat in de gelegenheid wordt 
gesteld zijn vragen te stellen?” 
 
Het Hof verklaart voor recht: Artikel 8, lid 1, van richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten 
van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de 
terechtzitting aanwezig te zijn, en artikel 3, lid 1, van richtlijn 2013/48/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een 
advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees 
aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de 
vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de 
vrijheidsbeneming, 
 
moeten aldus worden uitgelegd dat: 
 
wanneer de nationale rechter, om te verzekeren dat het recht van de beklaagde om 
aanwezig te zijn bij zijn terechtzitting en diens recht op toegang tot een advocaat worden 
geëerbiedigd, een aanvullend verhoor van een getuige à charge afneemt, aangezien de 
beklaagde en zijn advocaat om redenen buiten hun wil niet aanwezig konden zijn bij het 
vorige verhoor van deze getuige, het volstaat dat de beklaagde en zijn advocaat die getuige 
vrij kunnen ondervragen, mits de beklaagde en zijn advocaat vóór dat aanvullende verhoor 
een afschrift hebben ontvangen van het proces-verbaal van het vorige verhoor van dezelfde 
getuige. In die omstandigheden hoeft het verhoor dat in afwezigheid van de beklaagde en 
zijn advocaat heeft plaatsgevonden, niet in zijn geheel te worden herhaald met 
ongeldigverklaring van de tijdens dat verhoor verrichte procedurehandelingen. 
 
 

Hof van Justitie 20 september 2022 (C-793/19 en C-794/19), curia.europa.eu     

 
Hyperlink: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265881&pageIndex=0&
doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=291150  

 
Trefwoorden: Prejudiciële verwijzing – Verwerking van persoonsgegevens in de sector 
elektronische communicatie – Vertrouwelijk karakter van de communicatie – Aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten – Algemene en ongedifferentieerde bewaring van 
verkeers- en locatiegegevens – Richtlijn 2002/58/EG – Artikel 15, lid 1 – Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 6, 7, 8 en 11 en artikel 52, lid 1 – Artikel 4, lid 
2, VEU   
 
Samenvatting: het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag: 
 
„Moet artikel 15 van [richtlijn 2002/58] in het licht van de artikelen 7, 8 en 11 alsook artikel 
52, lid 1, van het [Handvest], enerzijds, en artikel 6 van het [Handvest] en artikel 4 [VEU], 
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anderzijds, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling op grond 
waarvan aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten verplicht zijn om 
verkeers- en locatiegegevens van de eindgebruikers van deze diensten te bewaren wanneer 
 
1)      voor deze verplichting vanuit geografisch, temporeel of territoriaal oogpunt geen 
nadere redengeving vereist is; 
 
2)      de bewaringsverplichting bij het aanbieden van openbare telefoondiensten – 
daaronder begrepen het verzenden van sms-, multimedia- of soortgelijke berichten alsook 
onbeantwoorde of niet tot stand gekomen oproepen – betrekking heeft op de volgende 
gegevens: 
 
a)      het telefoonnummer of een andere identificatie van de oproepende en de opgeroepen 
aansluiting alsook van elke andere aansluiting die wordt gebruikt bij om- of doorschakeling, 
 
b)      de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de verbinding of – in het geval 
van de verzending van een sms, een multimediabericht of een soortgelijk bericht – het 
tijdstip van verzending en ontvangst van het bericht, met vermelding van de toepasselijke 
tijdzone, 
 
c)      informatie over de gebruikte dienst wanneer in het kader van de telefoondienst 
verschillende diensten kunnen worden gebruikt, 
 
d)      in het geval van mobieletelefoondiensten voorts: 
 
i)      de internationale identificatie van de mobiele abonnee voor zowel de oproepende als 
de opgeroepen aansluiting, 
 
ii)      de internationale identificatie van het oproepende en het opgeroepen eindtoestel, 
 
iii)      bij prepaiddiensten de datum en het tijdstip van de eerste activering van de dienst, 
met vermelding van de toepasselijke tijdzone, 
 
iv)      de aanduiding van de netwerkcellen die door de oproepende en de opgeroepen 
aansluiting bij het begin van de verbinding zijn gebruikt, 
 
e)      bij internettelefoondiensten tevens de IP‑adressen van de oproepende en de 
opgeroepen aansluiting en de toegewezen gebruikersidentificaties, 
 
3)      de bewaringsverplichting bij het aanbieden van openbare internettoegangsdiensten 
betrekking heeft op de volgende gegevens: 
 
a)      het aan de abonnee voor internetgebruik toegewezen IP‑adres, 
 
b)      een eenduidige identificatie van de aansluiting waarover het internetgebruik 
plaatsvindt, alsmede de toegewezen gebruikersidentificatie, 
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c)      de datum en het tijdstip van het begin en het einde van het internetgebruik via het 
toegewezen IP-adres, met vermelding van de toepasselijke tijdzone, 
 
d)      in het geval van mobiel gebruik de aanduiding van de bij het begin van de 
internetverbinding gebruikte netwerkcellen, 
 
4)      de volgende gegevens niet bewaard mogen worden: 
 
a)      de inhoud van de communicatie, 
 
b)      de gegevens met betrekking tot de bezochte websites, 
 
c)      de gegevens van e-maildiensten, 
 
d)      de gegevens die ten grondslag liggen aan verbindingen naar of vanaf bepaalde 
aansluitingen die zijn toegekend aan personen, instanties en organisaties van sociale of 
godsdienstige aard, 
 
5)      de bewaarperiode voor locatiegegevens, dat wil zeggen de aanduiding van de gebruikte 
netwerkcellen, vier weken en voor de overige gegevens tien weken bedraagt, 
 
6)      een doeltreffende bescherming van de bewaarde gegevens tegen de risico’s op 
misbruik en tegen elke vorm van onrechtmatige toegang tot die gegevens gewaarborgd is, 
en 
 
7)      de bewaarde gegevens enkel mogen worden gebruikt om bijzonder ernstige strafbare 
feiten te vervolgen of om een concreet gevaar voor de lichamelijke integriteit, het leven of 
de vrijheid van een persoon dan wel voor het voortbestaan van de federale staat of een 
deelstaat af te wenden, met uitzondering van het aan de abonnee voor internetgebruik 
toegewezen IP-adres, dat mag worden gebruikt in het kader van de verstrekking van 
abonnee-informatie met het oog op de vervolging van strafbare feiten, de afwending van 
een gevaar voor de openbare veiligheid en de openbare orde en de vervulling van de taken 
van de inlichtingendiensten?” 
 
Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 
Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 
2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende 
privacy en elektronische communicatie), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, gelezen in het licht van de artikelen 
7, 8 en 11 alsook artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie, 
 
moet aldus worden uitgelegd dat: 
 
het zich verzet tegen nationale wettelijke maatregelen die met het oog op de bestrijding van 
zware criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid 
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preventief voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en 
locatiegegevens; 
 
het zich niet verzet tegen nationale wettelijke maatregelen: 
 
–        op grond waarvan aan aanbieders van elektronische-communicatiediensten, ten 
behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid, een bevel tot algemene en 
ongedifferentieerde bewaring van verkeers‑ en locatiegegevens kan worden gegeven in 
situaties waarin de betrokken lidstaat wordt geconfronteerd met een ernstige bedreiging 
voor de nationale veiligheid die reëel en actueel of voorzienbaar is, mits het besluit waarbij 
dit bevel wordt opgelegd, op doeltreffende wijze kan worden getoetst door een rechterlijke 
instantie of onafhankelijke bestuurlijke entiteit waarvan de beslissing bindend is – waarbij 
deze toetsing ertoe strekt na te gaan of een van die situaties zich voordoet en of de 
voorwaarden en waarborgen waarin moet worden voorzien in acht genomen zijn – en mits 
dat bevel slechts kan worden uitgevaardigd voor een periode die niet langer is dan strikt 
noodzakelijk, maar die kan worden verlengd als die bedreiging blijft bestaan; 
 
–        die met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van 
zware criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid 
voorzien in een gerichte bewaring van verkeers- en locatiegegevens die op basis van 
objectieve en niet-discriminatoire factoren wordt afgebakend aan de hand van categorieën 
betrokken personen of van een geografisch criterium, voor een periode die niet langer is dan 
strikt noodzakelijk maar die kan worden verlengd; 
 
–        die met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van 
zware criminaliteit en de voorkoming van ernstige bedreigingen voor de openbare veiligheid 
voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de IP-adressen die zijn 
toegewezen aan de bron van een verbinding, voor een periode die niet langer is dan strikt 
noodzakelijk; 
 
–        die met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid, de bestrijding van 
criminaliteit en de bescherming van de openbare veiligheid voorzien in een algemene en 
ongedifferentieerde bewaring van de gegevens die betrekking hebben op de burgerlijke 
identiteit van de gebruikers van elektronische-communicatiemiddelen, en 
 
–        die met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit en, a fortiori, de bescherming 
van de nationale veiligheid voorzien in de mogelijkheid om bij een aan effectieve rechterlijke 
toetsing onderworpen besluit van de bevoegde autoriteit aan aanbieders van elektronische-
communicatiediensten een bevel te geven tot spoedbewaring, gedurende een bepaalde 
periode, van de verkeers- en locatiegegevens waarover zij beschikken, 
 
mits die maatregelen, door middel van duidelijke en nauwkeurige regels, waarborgen dat de 
gegevens in kwestie slechts worden bewaard indien aan de daarvoor geldende materiële en 
procedurele voorwaarden is voldaan, en mits de betrokken personen beschikken over 
effectieve waarborgen tegen de risico’s op misbruik. 
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Perscommuniqué: Het Hof van Justitie bevestigt dat het Unierecht zich verzet tegen een 
algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en locatiegegevens, tenzij er 
sprake is van een ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid 
Om ernstige criminaliteit te bestrijden, kunnen de lidstaten echter, met strikte inachtneming 
van het evenredigheidsbeginsel, onder meer voorzien in een gerichte en/of spoedbewaring 
van dergelijke gegevens en in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van IP-
adressen.  
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220156nl.pdf  
 
2.4. Hof van Cassatie 
 

A. Beroepen tegen vonnissen en arresten van correctionele kamers 
 

Hof van Cassatie 16 juni 2020 (P.20.0076.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200616.2N.4/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Recht van verdediging - Beklaagde - Persoonlijk verhoor - Verplichting - 
Mogelijkheid tot tegenspraak  
 
Samenvatting: Het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd door artikel 6 EVRM of het 
algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verdediging zijn niet 
miskend door het enkele feit dat een beklaagde wordt veroordeeld voor een strafbaar feit 
zonder dat hij persoonlijk erover werd verhoord; het volstaat dat de beklaagde de 
gelegenheid heeft gehad tegenspraak te voeren over wat hem wordt ten laste gelegd en 
over de aan de rechter overgelegde gegevens. 
 
 

Hof van Cassatie 30 juni 2020 (P.20.0355.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.16/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Legaliteitsbeginsel - Strafzaken - Strafbare gedraging - Toepassing van de 
strafwet in de tijd – Grenzen 
 
Samenvatting: De rechter kan een beklaagde slechts schuldig verklaren aan een misdrijf en 
daarvoor bestraffen als er een wettelijke bepaling voorhanden is die op het ogenblik van de 
gedraging die gedraging strafbaar stelde. 
 
 

Hof van Cassatie 30 juni 2020 (P.20.0632.N), www.juportal.be   

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220156nl.pdf
http://www.juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200616.2N.4/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200616.2N.4/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
http://www.juportal.be/
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.16/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.16/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
http://www.juportal.be/
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Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.21/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Vermoeden van onschuld - Voorleggen van bewijzen - Geloofwaardigheid - 
Onaantastbare beoordeling door de rechter - Omvang 
 
Samenvatting: Het vermoeden van onschuld houdt niet in dat de rechter de door de 
beklaagde aangevoerde feitelijke gegevens voor waar moet aannemen en hij die 
aanvoeringen niet op hun geloofwaardigheid mag beoordelen. 
 
 

Hof van Cassatie 2 september 2020 (P.19.1313.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200902.2F.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Samenloop van misdrijven - Eenheid van opzet - Uitspraak van een enkele 
straf - Middel dat de appelrechters verwijt geen onderscheiden straffen te hebben 
uitgesproken - Belang 
 
Samenvatting: Het middel is van belang ontbloot wanneer het de beslissing in hoger beroep 
verwijt de eenheid van opzet tussen de aan de eiser ten laste gelegde misdrijven in 
aanmerking te hebben genomen en te hebben geweigerd onderscheiden straffen voor die 
misdrijven te hebben willen uitspreken, terwijl de toepassing van onderscheiden straffen, bij 
gebrek aan door de rechtbank in aanmerking genomen verzachtende omstandigheden, niet 
kon leiden tot de veroordeling van de eiser tot straffen waarvan het totaal lager was dan de 
door de appelrechters uitgesproken enkele straf. 
 
 

Hof van Cassatie 2 september 2020 (P.20.0897.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200902.2F.14/FR?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Van zijn vrijheid beroofde 
persoon - Voorziening bij een rechter - Veroordeelde wiens probatieuitstel werd herroepen 
bij verstek - Verzet binnen de verzettermijn - Verzoek tot invrijheidstelling ingediend tijdens 
de verzetprocedure - Niet bij wet bepaald rechtsmiddel 
 
2. Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Van zijn vrijheid beroofde persoon - 
Voorziening bij een rechter - Veroordeelde wiens probatieuitstel werd herroepen bij verstek 
- Verzet binnen de verzettermijn - Daadwerkelijk rechtsmiddel om de wettigheid van zijn 
gevangenhouding tijdens het onderzoek van het verzet te doen toetsen 
 

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.21/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.21/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4
http://www.juportal.be/
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3. Verdrag rechten van de mens - Art. 5 - Art. 5.4 - Toepassingsgebied - Onderzoek van de 
redelijke duur van de gevangenhouding van een persoon 
 
Samenvatting: 1. Op grond van de chronologie van de verzetprocedure kunnen de 
appelrechters die kennisnemen van een verzoek tot invrijheidstelling, naar recht beslissen 
dat, bij gebrek aan een wettelijke regeling die in de mogelijkheid voorziet om in deze fase 
een verzoek tot invrijheidstelling in te dienen, er geen grond bestaat om, in het kader van 
een niet bij wet bepaald rechtsmiddel, over de regelmatigheid van de gevangenhouding van 
de eiser uitspraak te doen buiten het kader van de procedure van hoger beroep tegen het 
vonnis dat het verzet van de eiser onontvankelijk had verklaard (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 
2020, nr. 481. 
 
2. Krachtens de artikelen 5.4 en 13 EVRM heeft eenieder die door arrestatie of 
gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, het recht voorziening te vragen bij de rechter 
opdat deze op korte termijn beslist over de wettigheid van zijn gevangenhouding; wanneer 
de eiser het verzet bij de correctionele gerechten aanhangig maakt dat volgens hem 
regelmatig, binnen de buitengewone verzettermijn, is gedaan tegen het vonnis dat het hem 
toegekende probatieuitstel herroept, het hof van beroep zijn rechtsmiddel onderzoekt en de 
eiser, indien zijn verzet ontvankelijk wordt verklaard, wordt vrijgelaten, beschikt hij dus over 
een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van de voormelde verdragsbepalingen (1). (1) Zie 
concl. OM in Pas. 2020, nr. 481. 
 
3. Artikel 6 EVRM houdt geen verband met het onderzoek van het redelijk karakter van de 
duur van de gevangenhouding van een persoon, dat geregeld wordt door artikel 5 van dat 
verdrag (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2020, nr. 481. 
 
 

Hof van Cassatie 9 september 2020 (P.20.0283.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200909.2F.12/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4
FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Hoger beroep - Art. 149 GW - Middel - Begrip – Vermelding “toekenning 
van de verschoningsgrond uitlokking” op het grievenformulier in hoger beroep - Invloed op 
de verplichting van de rechter om zijn beslissing met redenen te omkleden 
 
2. Hoger beroep - Art. 149 GW - Verzoekschrift in hoger beroep of grievenformulier - 
Aanvoering van een middel - Verplichting voor de rechter om hierop te antwoorden 
 
Samenvatting: 1. Een middel is de aanvoering, door een partij, van een feit, handeling of 
tekst waaruit zij via een juridische redenering de gegrondheid van een verzoek, verweer of 
uitzondering meent te kunnen afleiden (1); aangezien de vermelding “toekenning van de 
verschoningsgrond uitlokking” op het grievenformulier in hoger beroep geen middel vormt, 
dienen de appelrechters in hun beslissing niet de reden op te geven waarom zij die 
verschoningsgrond niet in aanmerking hebben genomen (2). (1) Cass. 8 mei 2019, AR 
P.19.0441.F, AC 2019, nr. 273; Cass. 31 mei 2011, AR P.10.2037.F, AC 2011, nr. 370 (A, vierde 

http://www.juportal.be/
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middel). Immers “volgt uit artikel 149 Grondwet dat in de mate dat een appellant in een 
grievenformulier niet alleen zijn grieven aanduidt, maar ook een duidelijke eis, exceptie of 
verweer formuleert, de appelrechter daarop moet antwoorden, maar dit artikel houdt niet 
in dat de rechter moet antwoorden op een aanvoering waaruit de appellant geen 
rechtsgevolg voor de te nemen beslissing afleidt” (Cass. 21 november 2017, AR P.17.0040.N, 
AC 2017, nr. 660; N.C., 2018, p. 214; Cass. 14 november 2017, AR P.17.0171.N, AC 2017, nr. 
643; Cass. 14 november 2017, AR P.16.1250.N, AC 2017, nr. 639). 
(2) In dezelfde zin heeft het Hof in zijn voormeld arrest van 21 november 2017, AR 
P.17.0040.N, vastgesteld dat «de [appellanten] met de voormelde aanvoering [“schending 
EVRM: geen beschikking over raadsheer verhoor politie”] in hun grievenformulier weliswaar 
hebben aangeduid waarin volgens hen de schending van het EVRM bestaat, maar daaruit 
geen rechtsgevolg hebben afgeleid voor de door de appelrechters te nemenbeslissing. Uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt evenmin dat de [appellanten] over dat 
rechtsgevolg verweer hebben gevoerd in een voor de appelrechters genomen conclusie. 
Aldus bevat die aanvoering geen verweer dat het arrest dient te beantwoorden ». 
 
2. Uit de artikelen 149 Grondwet en 6.1 EVRM blijkt dat indien de appellant in zijn 
verzoekschrift in hoger beroep of in het in de plaats daarvan gestelde formulier tegen het 
vonnis niet enkel de grieven in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering inbrengt 
maar bovendien een middel aanvoert, het gerecht in hoger beroep hierop dient te 
antwoorden (1). (1) Zie Cass. 21 november 2017, AR P.17.0040.N, AC 2017, nr. 660; Cass. 14 
november 2017, AR P.17.0171.N, AC 2017, nr. 643; Cass. 14 november 2017, AR 
P.16.1250.N, AC 2017, nr. 639. 
 
 

Hof van Cassatie 9 september 2020 (P.19.1308.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200909.2F.3/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Arbeid - Allerlei - Sociaal Strafwetboek - Misdrijf - Bewijskracht van de 
processen-verbaal 
 
2.  Arbeid - Allerlei - Tewerkstelling van buitenlandse werknemers - Reglementering - 
Bevoegdheidsoverdracht van de federale staat aan de gewesten - Artikel 175 Sociaal 
Strafwetboek - Opheffing door de wet van 9 mei 2018 
 
Samenvatting: 1. De termijn van veertien dagen, bedoeld in artikel 66, tweede lid, Sociaal 
Strafwetboek, gaat pas in op het ogenblik waarop de onderzoekers met zekerheid kennis 
konden hebben van alle bestanddelen van de inbreuk en er geen enkele twijfel over de 
identiteit van de dader meer bestond; de vraag of alle bestanddelen van de inbreuk met 
zekerheid zijn gekend en er geen enkele twijfel over de identiteit van de dader bestaat, 
wordt door de rechter op onaantastbare wijze beoordeeld. 
 
2. Overeenkomstig artikel 94, § 1, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, blijven de 
bepalingen van de wet van 30 april 1999, waaronder ook de artikelen 4 en 4/1 alsook artikel 
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175 Sociaal Strafwetboek, van toepassing zolang de gewesten de bepalingen van de wet van 
30 april 1999, waaronder ook de artikelen 4 en 4/1 en artikel 175 Sociaal Strafwetboek, elk 
voor wat hen betreft niet hebben gewijzigd of opgeheven (1); bijgevolg is artikel 175 Sociaal 
Strafwetboek, hoewel opgeheven door artikel 3 van de wet van 9 mei 2018 betreffende de 
tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie 
bevinden (2), die een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek heeft ingevoegd, voor het 
Waalse Gewest ononderbroken van toepassing gebleven tot de opheffing ervan, op 1 juli 
2019 (3), door artikel 150, § 2, van het Waalse decreet van 28 februari 2019 (4) en zijn de 
misdrijven die door dat artikel 175 werden bestraft vanaf die datum bij toepassing van dat 
decreet strafbaar geworden (5). (1) Art. 6, § 1, IX, 3°, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming 
Instellingen bepaalt dat “de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet zijn: 
(…) IX. (Wat het tewerkstellingsbeleid betreft: (…) 3° de tewerkstelling van buitenlandse 
arbeidskrachten, met uitzondering van de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in 
het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen en de vrijstellingen 
van beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfssituatie van de betrokken 
personen.” (2) Art. 5 van de wet van 9 mei 2018, dat een artikel 175/1 invoegt in het Sociaal 
Strafwetboek, verwijst naar de inwerkingtreding van de wet van diezelfde datum 
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke 
verblijfssituatie bevinden, waarvan artikel 12 bepaalt: “deze wet treedt in werking op de 
datum van inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de 
Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake 
de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen 
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten”. Luidens 
artikel 45 van voornoemd akkoord wordt het afgesloten voor onbepaalde duur en treedt het 
in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de laatste 
goedkeurende akte uitgaande van de partijen, namelijk op 24 december 2018, d.i. de datum 
van bekendmaking van de wet van 12 november 2018 houdende instemming met dat 
akkoord. (3) Namelijk, bij toepassing van art. 40 van het besluit van de Waalse Regering tot 
uitvoering van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen 
en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het 
wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten 
toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen, de tiende dag 
volgend op de dag van bekendmaking van dat besluit, BS 21 juni 2019. (4) Decreet van 28 
februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het 
economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de 
invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze 
wetgevingen en reglementeringen, BS 3 mei 2019, van kracht op 1 juli 2019. (5) Waarvan de 
artt. 113 en 114 respectievelijk de artt. 12 en 12/1 van de wet van 30 april 1999 herstellen 
en invoegen; zie Cass. 17 december 2019, AR P.19.1138.N, AC 2019, nr. 678. 
 
 

Hof van Cassatie 15 september 2020 (P.20.0150.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200915.2N.11/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  
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Trefwoorden: 1. Technische eisen voertuigen - Voertuigen voor traag vervoer - Landbouw en 
bosbouwtrekkers met een maximaal toegelaten massa van meer dan 7.500kg - Vrijstelling 
van periodieke keuring - Trekkers uitsluitend bestemd voor gebruik in de land-, tuin- of 
bosbouw of in de visteelt - Draagwijdte 
 
2.  Misdrijf - Schulduitsluitingsgrond - Onoverkomelijke rechtsdwaling - Toezicht door het 
Hof – Omvang 
 
3. Technische eisen voertuigen - Overtreding - Consignatie van een geldsom op vraag van de 
verbalisanten - Instelling van de strafvordering - Informatie aan de overtreder 
 
4. Misdrijf gepleegd in het kader van activiteiten of voor rekening van een rechtspersoon - 
Afwezigheid van veroordeling van de rechtspersoon - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van de natuurlijke persoon die optreedt voor de rechtspersoon – Toepassing 
 
5. Natuurlijke persoon - Misdrijf gepleegd in het kader van activiteiten of voor rekening van 
een rechtspersoon - Minst zware fout-vervolging van alleen de natuurlijke persoon - Grens 
 
Samenvatting: 1. De vrijstelling van de periodieke keuring voor landbouw- en 
bosbouwtrekkers die behoren tot de voertuigen voor traag vervoer waarvan de maximaal 
toegelaten massa meer dan 7.500kg bedraagt en die uitsluitend voor professioneel of 
privaat gebruik in de land-, tuin-, bosbouw of in de visteelt zijn bestemd, strekt zich niet uit 
tot de landbouw- en bosbouwtrekkers die activiteiten uitvoeren met betrekking tot de 
realisatie van sportinfrastructuur, parken en tuinen, die vreemd zijn aan de land-, tuin- en 
bosbouw of aan de visteelt. 
 
2. Dwaling kan slechts schulduitsluitend zijn als ze onoverkomelijk is, wat betekent dat uit de 
omstandigheden kan worden afgeleid dat de persoon die zich op de dwaling beroept, heeft 
gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde situatie zou hebben 
gehandeld (1); de rechter beoordeelt in feite of de beklaagde zich in een toestand van 
onoverkomelijke dwaling bevond, waarbij het Hof nagaat of de rechter uit de door hem 
vastgestelde feiten onoverkomelijke dwaling mocht afleiden (2); de omstandigheid dat de 
beklaagde voorhoudt dat de draagwijdte van de strafwet niet duidelijk is, levert als dusdanig 
geen onoverkomelijke dwaling op. (1) Cass. 2 oktober 2018, AR P.17.0854.N, AC 2018, nr. 
514; Cass. 18 november 2013, AR S.12.0076.F, AC 2013, nr. 612, met concl. van advocaat 
generaal J.M. GENICOT, op datum in Pas.; Cass. 28 maart 2012, AR P.11.2083.F, AC 2012, nr. 
202; Cass. 12 februari 1985, AR 8946 AC 1984-85, 802; Zie S. BRAHY, “De l'effet justificatif de 
l'erreur en droit pénal”, RDP 1976-77, 339-359; M. FAURE, “De onoverkomelijke 
rechtsdwaling in milieustrafzaken”, RW 1991-92, 937-950; B. DE SMET, “De onoverkomelijke 
rechtsdwaling als wapen tegen overregulering en artificiële incriminaties”, RW 1992-93, 
1288-1295; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Vol. 2, L'infraction pénale, 
Brussel, Larcier, 2012, 505-522; A. DE NAUW en F. DERUYCK, Overzicht van het Belgisch 
algemeen strafrecht, Die Keure, 2017, 100-103; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME en 
Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Oud-Turnhout, GompelSvacina, 
2019, 346-354. (2) Cass. 6 september 2017, AR P.17.0489.F, AC 2017, nr. 449, RDP 2018, 
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187; Cass. 18 oktober 2016, AR P.14.1969.N, AC 2016, nr. 580; Zie T. MOREAU en D. 
VANDERMEERSCH, Eléments de droit penal, Die Keure, 2019, 179-182. 
 
3. Wanneer de overtreder een som in consignatie geeft bij toepassing van artikel 4bis, §3, 
Wet Technische Eisen Voertuigen, is het openbaar ministerie dat de strafvordering wenst in 
te stellen niet verplicht om binnen de maand na de betaling van de consignatiesom de eiser 
kennis te geven van zijn voornemen om de strafvordering in te stellen; tijdige betaling van 
de onmiddellijke inning door de verbalisanten op basis van artikel 4bis, §1 Wet Technische 
Eisen Voertuigen doet daarentegen de strafvordering wel vervallen, behoudens kennisgeving 
per aangetekende brief van het openbaar ministerie binnen de maand na de dag van 
betaling dat het de strafvordering wil instellen. 
 
4. Uit artikel 5 Strafwetboek volgt dat het voor de gelijktijdige schuldigverklaring van de 
rechtspersoon en de natuurlijke persoon aan eenzelfde strafbaar feit niet volstaat dat de 
rechter vaststelt dat de natuurlijke persoon een fout wetens en willens heeft gepleegd; maar 
dat hij ook bij de rechtspersoon de fout moet vaststellen (1); die bepaling belet echter niet 
dat, bij afwezigheid van een strafrechtelijke veroordeling van de rechtspersoon, een 
natuurlijke persoon wordt veroordeeld voor een wetens en willens gepleegd misdrijf dat 
hetzij een intrinsiek verband heeft met de verwezenlijking van het doel of de waarneming 
van de belangen van de rechtspersoon of dat voor zijn rekening werd gepleegd, in zoverre 
het misdrijf toerekenbaar is aan de natuurlijke persoon en de constitutieve bestanddelen 
van het misdrijf in zijnen hoofde bewezen zijn (2). (1) Cass. 4 februari 2014, AR P.12.1757.N, 
AC 2014, nr. 91; Cass. 25 oktober 2005, AR P.05.0712.N, AC 2005, nr. 536; Cass. 4 maart 
2003, AR P.02.1249.N, AC 2003, nr. 149 met concl. van advocaat generaal M. DE SWAEF, 
NJW 2003, 563. (2) Cass. 22 juni 2011, AR P.10.1289.F, AC 2011, nr. 417, N.C. 2011, 381 noot 
V. FRANSEN en S. VANDYCK; Cass. 9 november 2004, AR P.04.0489.N, AC 2004, nr. 539, RDP 
2005, 789 noot M. RIGAUX. Zie S. ROMANELLO, "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van de rechtspersonen-Artikel 5 Strafwetboek, ingevoegd door de wet van 4 mei 1999", in 
Strafrecht in de onderneming, Intersentia, 2002, 40-42; A. DE NAUW en F. DERUYCK, 
Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Die Keure, 2017, 85-87. 
 
5. De strafuitsluitende verschoningsgrond die artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, zoals van 
toepassing voor de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2018 invoert ten gunste van 
degene die de minst zware fout heeft begaan, is niet aan de orde bij vervolging van alleen de 
natuurlijke persoon die wetens en willens een misdrijf heeft gepleegd dat hetzij een 
intrinsiek verband heeft met de verwezenlijking van het doel of de waarneming van de 
belangen van de rechtspersoon of dat voor zijn rekening werd gepleegd (1). (1) Art. 5, 
tweede lid Strafwetboek, zoals van toepassing voor de wijziging bij Wet 11 juli 2018. 
 
 

Hof van Cassatie 6 januari 2021 (P.20.0028.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Non bis in idem    
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Samenvatting: Art. 4.1 zevende aanvullend protocol EVRM, dat bepaalt dat niemand door 
de gerechten van dezelfde staat strafrechtelijk kan worden berecht of gestraft voor een 
strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld 
overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die staat, verbiedt dat nieuwe 
vervolgingen worden ingesteld of een veroordeling wordt uitgesproken tegen een persoon 
die reeds bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing is vrijgesproken of veroordeeld 
wegens dezelfde feiten of feiten die in wezen dezelfde zijn als die welke het voorwerp van 
die beslissing hebben uitgemaakt. 
Het begrip dezelfde of wezenlijk dezelfde feiten beoogt een geheel van concrete 
omstandigheden met betrekking tot eenzelfde verdachte die, ongeacht hun juridische 
kwalificatie of de constitutieve bestanddelen van het misdrijf, onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn in tijd en ruimte. De rechter beoordeelt soeverein of de feiten die worden 
beoogd door de nieuwe vervolging dezelfde of wezenlijk dezelfde zijn, waarbij het Hof van 
Cassatie enkel controleert of de in aanmerking genomen criteria de beslissing al dan niet 
wettelijk kunnen rechtvaardigen. 
Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de beklaagde reeds bij verstek werd 
veroordeeld voor het plegen van verschillende verkeersovertredingen door een beslissing 
die in kracht van gewijsde is getreden, de beklaagde niettemin veroordeelt voor dezelfde 
feiten, die werden gepleegd op dezelfde plaats en op hetzelfde ogenblik, uit hoofde van 
kwaadwillige belemmering van het verkeer om de reden dat deze tenlastelegging een 
moreel element bevat, namelijk een kwaadwillige bedoeling, die niet inbegrepen is in de 
voorgaande tenlasteleggingen, is niet wettelijk verantwoord aangezien de heterogeniteit van 
de bestanddelen van de twee strafrechtelijke kwalificaties op zich niet het bestaan van twee 
verschillende strafrechtelijke feiten aantoont. 
 
 

Hof van Cassatie 30 november 2021 (P.21.0946.N), RABG 2022, afl. 9, 619-620.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: Straffen – Algemeen – Motivering – In aanmerking te nemen gegevens – 
Berisping jeugdrechtbank    
 
Samenvatting: Geen enkele bepaling verzet zich ertegen dat de strafrechter bij de 
straftoemeting rekening houdt met een aan de beklaagde door de jeugdrechter opgelegde 
berisping.  
 
 

Hof van Cassatie 7 december 2021 (P.21.0969.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211207.2N.4/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Recht van verdediging – Laattijdige inverdenkingstelling    
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Samenvatting: De wet bepaalt geen sanctie indien de onderzoeksrechter niet tijdig overgaat 
tot een inverdenkingstelling en dit kan dan ook niet leiden tot de niet-ontvankelijkheid of 
het verval van de strafvordering, behoudens indien daardoor de uitoefening van het recht 
van verdediging van de beklaagde onherroepelijk is aangetast (1); de rechter beslist 
onaantastbaar of dat het geval is en het Hof gaat wel na of de rechter uit zijn vaststellingen 
geen onverantwoorde gevolgen afleidt. (1) Cass. 28 maart 2012, AR P.11.2002.F, AC 2012, 
nr. 200, met concl. van advocaat-generaal D. Vandermeersch op datum in Pas.. 
Het recht van verdediging van een beklaagde kan onherroepelijk zijn aangetast wanneer hij 
ingevolge het tijdsverloop vóór zijn laattijdige inverdenkingstelling, uit onwetendheid 
determinerend bewijs à décharge onherroepelijk verloren heeft laten gaan, maar dit is niet 
het geval wanneer de beklaagde vóór zijn inverdenkingstelling reeds over voldoende 
informatie beschikte om te weten dat hij minstens uit voorzorg dergelijk bewijsmateriaal 
diende bij te houden; om uit te maken of de beklaagde over die informatie beschikte, dient 
de rechter enkel rekening te houden met de feitelijke toestand waarin de beklaagde zich 
tijdens het onderzoek bevond, ongeacht of die toestand impliceert dat bepaalde rechten of 
keuzemogelijkheden niet zouden zijn geëerbiedigd en de rechter kan daartoe alle gegevens 
van het strafdossier in aanmerking nemen, waaronder de bekendheid van de beklaagde met 
andere toenmalige inverdenkinggestelden en zijn proceshouding tijdens het strafonderzoek 
en de regeling van de rechtspleging; de rechter kan de aanvoering van de beklaagde dat 
determinerend bewijs verloren is gegaan afwegen tegenover de aard van dat bewijs, de 
normale omgang met gegevens uit het verleden en de totaliteit van het verzamelde bewijs 
en hij kan op die gronden oordelen dat deze aanvoering niet aannemelijk is. 
 
Met noot: TERSAGO, P., “De inverdenkingstelling: een uitgeholde formaliteit in een 
verouderd strafprocesrecht – het verdachtenverhoor als nieuwe katalysator van 
participatierechten?”, NC 2022, afl. 4, 293-299. 
 
 

Hof van Cassatie 7 december 2021 (P.21.0944.N), RABG 2022, afl. 9, 621-624.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: 1. Bijzondere strafwetten – Drugs – Psychotrope stoffen – Misdrijven 
Strafbaarstelling – Voorbereidingshandelingen (art. 2bis, § 6) – Begrip – Brede invulling    
 
2. Bijzondere strafwetten – Drugs – Psychotrope stoffen – Misdrijven – 
Voorbereidingshandelingen – Begrip – Onaantastbare beoordeling door de rechter – 
Marginale toets door het Hof van Cassatie 
 
Samenvatting: 1. Uit de bewoordingen, de doelstelling en de wetsgeschiedenis van artikel 
2bis, § 6 Drugwet blijkt dat de wetgever daarmee niet enkel de strafbaarstelling beoogde 
van het stellen van voorbereidende handelingen met het oog op de productie van drugs, 
maar wel van alle handelingen die ertoe strekken de illegale handel in drugs voor te 
bereiden en zodoende te vergemakkelijken, teneinde alle schakels in de georganiseerde 
drughandel te bestrijden. 
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2. De rechter oordeelt onaantastbaar of de handelingen van een beklaagde ertoe strekken 
de illegale handel in drugs voor te bereiden en te vergemakkelijken. Het Hof van Cassatie 
gaat niettemin na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee 
geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
 
 

Hof van Cassatie 9 maart 2022 (P.21.0830.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.4/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4
FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Hoger beroep – Laattijdig – Overmacht of dwaling – Beoordeling  
 
2. Rechtsmiddel – Keuze  
 
3. Verstekvonnis – Termijn     
 
Samenvatting: 1. Lorsque l’appel n’est pas interjeté dans le délai légal, le juge apprécie 
souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure ou une 
erreur invincible, la Cour se bornant à vérifier si, des circonstances qu’il a constatées, il a pu 
légalement déduire l'existence de la force majeure ou de l’erreur invincible; à cet égard, 
l’absence d’informations concernant les formes et délai pour interjeter appel d’un jugement 
rendu par défaut n’implique pas nécessairement que l’appel du prévenu doive être déclaré 
recevable sans limite de temps; il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme que le juge peut tenir compte d’éléments tels le fait que l’appelant a agi 
ou non avec négligence, la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours 
était prévisible ou le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat (1). (1) Voir les 
concl. du MP. 
 
2. Aucune disposition, légale ou conventionnelle, n’interdit au prévenu de faire le choix de la 
voie de recours qui lui paraît la plus favorable à ses intérêts, par exemple en ce qu’elle lui 
permet d’invoquer le bénéfice de la prescription de l’action publique. 
 
3. Lorsqu'un jugement par défaut n'a pas été signifié à la personne du prévenu, le délai de 
prescription de l'action publique est, à l'expiration du délai ordinaire d'opposition, suspendu 
et remplacé par le délai de prescription de la peine; le délai suspendu ne reprend son cours 
qu'à la date de l'opposition recevable au jugement par défaut mais l’existence du délai 
extraordinaire d’opposition et l’application de la suspension de la prescription de l’action 
publique pendant celui-ci ne sont toutefois pas subordonnées à l’exercice, par le prévenu 
défaillant, de la voie de recours de l’opposition (1). (1) Voir les concl. du MP. 
 
 

Hof van Cassatie 23 maart 2022 (P.21.1500.F), www.juportal.be   
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Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.4/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Misdrijf – Aflopend misdrijf 
 
2. Belemmering van het wegverkeer – Staking    
 
Samenvatting: 1. Une infraction est instantanée lorsque le fait vient à cesser dès qu’il a été 
commis; l’infraction continue met son auteur dans un état permanent de flagrance jusqu’à 
ce qu’un fait contraire ou toute autre circonstance atteste qu’elle a cessé de se commettre 
et crée un état de fait qui trouble de façon permanente l’ordre public et qui, aussi longtemps 
que cet état persiste par la volonté de l’agent, met en péril l’intérêt général (1). (1) Voir les 
concl. du MP. 
 
2. Si la loi interdit d’entraver méchamment la circulation, il est manifeste que l’infraction ne 
réside pas seulement dans l’édification du barrage ou de l’obstacle mais encore, et surtout, 
dans le blocage que ce dispositif permet d’assurer aussi longtemps qu’il n’aura pas été levé; 
ce n’est pas parce que les automobilistes bloqués par un barrage ne sont plus, de ce fait, en 
mouvement, que leur immobilisation cesse d’être punissable, non seulement dans le chef de 
ceux qui ont édifié l’obstacle, mais aussi dans le chef de ceux qui contribuent à en maintenir 
tant l’existence que les effets (1). (1) Voir les concl. du MP. 
L’article 406 du Code pénal entend protéger la liberté d’aller et venir, et de circuler; l’objectif 
de cette disposition est de prévenir les répercussions que la paralysie du trafic normal des 
voyageurs et des marchandises peut entraîner pour la vie économique et sociale du pays (1). 
(1) Voir les concl. du MP. 
Les articles 6.4 et N de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 stipulent que les Etats 
parties reconnaissent le droit de grève et peuvent le réglementer; dénuées du caractère 
suffisamment clair et précis qui permettrait de leur reconnaître un effet direct dans le cadre 
de poursuites pénales, ces dispositions n’attribuent pas à un prévenu un droit subjectif qu’il 
pourrait faire valoir à l’encontre des sanctions pénales requises à sa charge. 
 
 

Hof van Cassatie 25 mei 2022 (P.22.0114.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220525.2F.1/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Action publique – Prescription - Matières pénales – Transaction pénale – 
Obstacle relatif aux poursuites – Cause de suspension. 
 
2. Action publique – Prescription - Matières pénales – Obstacle légal aux poursuites – Cause 
de suspension – Effet réel ou personnel. 
 
Samenvatting: 1. La transaction aboutie met, pour la seule personne qui en bénéficie, fin à 
l’action publique exercée contre elle. La question de la suspension de la prescription de 
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l’action publique devient dès ce moment, à son égard, sans objet. La négociation 
transactionnelle menée avec un prévenu n’empêche pas la poursuite de l’action publique 
menée contre les autres. Si un prévenu entame une négociation transactionnelle avec le 
ministère public alors que d’autres coprévenus refusent toute proposition de transaction ou 
n’en font pas la demande, la suspension de la prescription de l’action publique qui résulte de 
la procédure de transaction est sans effet à l’égard des seconds. 
 
2. En règle, les obstacles légaux à l’introduction ou à l’exercice de l’action publique à l’égard 
d’un prévenu suspendent également la prescription de l’action publique à l’égard des autres 
prévenus, dans la mesure où ils ont à répondre d’un même fait ou de faits se rattachant 
intimement les uns aux autres par les liens d’une connexité intrinsèque. Toutefois, lorsqu’un 
obstacle aux poursuites empêche seulement l’introduction ou l’exercice de l’action publique 
à l’égard d’un prévenu sans entraver ou ralentir la poursuite des autres prévenus, cette 
cause de suspension de la prescription de l’action publique reste sans effet à l’égard de ces 
derniers. 
 
 

Hof van Cassatie 8 juni 2022 (P.22.0306.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220608.2F.8/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Infractions diverses – Sexisme – Éléments constitutifs – Atteinte à la dignité 
– Notion. 
 
2. Infractions diverses – Sexisme – Éléments constitutifs – Élément moral – Faute 
intentionnelle – Notion. 
 
3. Infractions diverses – Sexisme – Égalité des hommes et des femmes – Liberté d’expression 
– Restriction. 
 
Samenvatting: 1. L’atteinte à la dignité n’est pas abandonnée à l’appréciation subjective de 
la victime ou de l’auteur du fait. Le critère est le respect du sentiment de dignité humaine tel 
qu’il est perçu à un moment donné par la conscience collective d’une société déterminée à 
une époque déterminée. 
 
2. L’élément moral du délit imputé au demandeur se définit par l’intention d’exprimer un 
mépris à l’égard d’une personne ou de la considérer comme inférieure en sachant que le 
geste ou le comportement est susceptible d’entraîner une atteinte grave à la dignité de cette 
personne. L’infraction de sexisme ne requiert pas un dol spécial. 
 
3. Les besoins sociaux impérieux, dont le principe d’égalité des hommes et des femmes fait 
partie, justifient certaines restrictions à la liberté d’expression. 
 
 

Hof van Cassatie 21 juni 2022 (P.22.0425.N), www.juportal.be   
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Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.6/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Straftoemeting – Feitelijke omstandigheden   
 
Samenvatting: Voor de bepaling van de straf kan de rechter alle feitelijke omstandigheden in 
aanmerking nemen die naar zijn oordeel een licht werpen op de ernst van de bewezen 
verklaarde feiten en de persoonlijkheid van de dader op voorwaarde dat deze feiten aan 
tegenspraak zijn onderworpen en dat daardoor het vermoeden van onschuld niet wordt 
miskend. Het enkele gegeven dat die feitelijke omstandigheden als een misdrijf kunnen 
worden omschreven, waarvoor de beklaagde niet wordt vervolgd, belet de rechter niet die 
omstandigheden bij de straftoemeting te betrekken, voor zover hij niet vaststelt dat de 
beklaagde zich aan die feiten heeft schuldig gemaakt.  

Het bestreden vonnis houdt bij de straftoemeting onder meer rekening met de ernst 
van de feiten en verwijst daarvoor naar het misdrijf van het toevertrouwen van een 
voertuig aan een bestuurder die rijdt ondanks verval en zonder het opgelegde 
onderzoek te hebben ondergaan en dat het als ernstig beoordeelt, getuigend van een 
manifest gebrek aan respect voor gerechtelijke uitspraken. Aldus neemt het bestreden 
vonnis bij de straftoemeting eisers schuld aan een misdrijf waarvoor hij niet wordt 
vervolgd of werd veroordeeld in aanmerking en miskent het eisers recht van 
verdediging. De straftoemetingsbeslissing is dan ook niet naar recht verantwoord.  

 
 

Hof van Cassatie 21 juni 2022 (P.22.0461.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.7/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Proces verbaal – Onderlijningen door een derde – Gevolg  
 
2. Schuld wordt niet betwist door de beklaagde – Motivering  
 
3.  Conclusie – Duidelijk en ondubbelzinnige vordering, verweer of exceptie  
 
Samenvatting: 1. Uit de enkele omstandigheid dat derden in een proces-verbaal bepaalde 
onderlijningen hebben aangebracht volgt niet dat dit proces-verbaal daardoor een 
onregelmatig karakter verkrijgt. 
 
2. De strafrechter die vaststelt dat een beklaagde de schuld aan de hem verweten feiten niet 
betwist, kan bij afwezigheid van conclusie volstaan met die vaststelling zodat op hem in een 
dergelijk geval niet de verplichting rust de voornaamste redenen te vermelden voor de 
schuldigverklaring en een verdergaande motiveringsplicht kan ook niet uit artikel 6.1 EVRM 
worden afgeleid. 
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3. De uit artikel 149 Grondwet voortvloeiende verplichting voor de rechter om een 
regelmatig ingediende conclusie te beantwoorden, veronderstelt dat daarin een duidelijke 
en ondubbelzinnige vordering, verweer of exceptie is geformuleerd; de loutere verwijzing in 
het dictum van een conclusie naar artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, zonder enige nadere concretisering, is geen duidelijke en ondubbelzinnige 
vordering, verweer of exceptie waarop de rechter moet antwoorden. 
 
 

Hof van Cassatie 21 juni 2022 (P.22.0250.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
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Trefwoorden: 1. EVRM – Art. 6.3 EVRM – Beklaagde vraagt om de ondervraging van een 
getuige à charge – Beoordeling 
 
2. Begrip ‘getuige’ – Autonoom begrip - Vaststelling die de uitkomst van de zaak op een 
doorslaggevende wijze kan bepalen 
 
3. Bijzondere opsporingsmethoden – Observatie – Grensoverschrijdende observatie – 
Goedkeuring pas na de voortzetting van de uitvoering – Gevolg  
 
4. Opstarten gerechtelijk onderzoek - Strafbare feiten worden gepleegd in het kader van een 
nog steeds actieve vereniging of organisatie – Met inbegrip van de op het moment van de 
vordering nog te plegen feiten – Beoordeling  
 
Samenvatting: 1. Artikel 6.3.d EVRM bepaalt dat eenieder tegen wie een vervolging is 
ingesteld, het recht heeft om de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen 
en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden onder 
dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à charge. 
Die bepaling is vreemd aan het onderzoek van de ontvankelijkheid van de strafvordering, dat 
voorafgaat aan de bewijswaardering. 
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 
Of de rechter die zich over de gegrondheid van de strafvordering moet uitspreken verplicht 
is een persoon, die tijdens het vooronderzoek een voor een beklaagde belastende verklaring 
heeft afgelegd, te horen als getuige indien die beklaagde daarom verzoekt, moet worden 
beoordeeld in het licht van het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk 
proces en het door artikel 6.3.d EVRM gewaarborgde recht om getuigen à charge te 
ondervragen of te doen ondervragen. Wezenlijk daarbij is of de tegen de beklaagde 
gevoerde strafvervolging in haar geheel beschouwd eerlijk verloopt. 
Uit de vermelde verdragsbepalingen volgt in de regel dat het tegen een beklaagde 
aangevoerde bewijs hem wordt voorgelegd tijdens een openbare rechtszitting, hij dit bewijs 
moet kunnen tegenspreken en hem in beginsel de gelegenheid moet worden gegeven een 
tijdens het vooronderzoek gehoorde persoon die een belastende verklaring heeft afgelegd, 
als getuige ter rechtszitting te ondervragen. 
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Artikel 6.1 en 6.3.d EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, vereist dat om een belastende verklaring van een tijdens het vooronderzoek 
gehoorde persoon als bewijs in aanmerking te nemen, zonder dat de beklaagde de 
gelegenheid had die persoon als getuige op de rechtszitting te ondervragen, de rechter 
nagaat of: 
(i) er ernstige redenen zijn voor het niet-horen van de getuige, dit wil zeggen feitelijke of 
juridische gronden die de afwezigheid van de getuige op de rechtszitting kunnen 
verantwoorden; 
(ii) de belastende verklaring het enige of doorslaggevende element is waarop de 
schuldigverklaring steunt, waarbij onder doorslaggevend wordt verstaan bewijs dat dermate 
belangrijk is dat het aannemelijk is dat dit het resultaat van de zaak heeft bepaald; 
(iii) er voor het niet kunnen ondervragen van de getuige voldoende compenserende factoren 
zijn met inbegrip van sterke procedurele waarborgen. Dergelijke compenserende factoren 
kunnen onder meer bestaan in het voorliggen van bewijsmateriaal dat de inhoud van de 
tijdens het vooronderzoek afgelegde verklaringen ondersteunt of bevestigt, de gelegenheid 
die de beklaagde had om tijdens het vooronderzoek of ter rechtszitting de getuige te 
ondervragen of te doen ondervragen en de mogelijkheid voor de beklaagde om zijn 
standpunt kenbaar te maken over de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de 
getuige of over interne strijdigheden in die verklaring of strijdigheid met verklaringen van 
andere getuigen. 
In de regel zal de rechter de impact op het eerlijk proces van het niet-horen op de 
rechtszitting van een getuige à charge beoordelen aan de hand van de drie voormelde 
criteria en in de vermelde volgorde. Die criteria en de daarbij vermelde redenen kunnen 
elkaar wel versterken, vervolledigen of verduidelijken, zodat zij steeds in hun onderling 
verband moeten worden gelezen. 
Het staat aan de rechter om, rekening houdend met die criteria, te oordelen of door het 
niet-horen op de rechtszitting van een getuige à charge het recht van de beklaagde op een 
eerlijk proces in zijn geheel beschouwd, met inbegrip van zijn recht van verdediging, wordt 
miskend. Daarbij moet de rechter zijn beslissing steunen op concrete omstandigheden die hij 
aanwijst. 
Indien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de rechter de beslissing 
tot schuldigverklaring van een beklaagde aan een telastlegging steunt op redenen die 
verband houden met tijdens het strafonderzoek afgelegde belastende verklaringen van een 
getuige, waarvan de beklaagde vraagt dat hij op de terechtzitting onder eed zou worden 
gehoord, gaat het Hof na of de rechter die dat verzoek heeft afgewezen, de vermelde 
criteria juist heeft toegepast. Daarbij onderzoekt het Hof onder meer of de redenen die de 
rechter heeft vermeld om de getuige niet te horen, in overeenstemming zijn met de overige 
redenen van zijn beslissing. 
 
2. Het begrip getuige is onder de gelding van het EVRM een autonoom begrip, ongeacht de 
draagwijdte die aan dat begrip wordt gegeven in het nationale recht. Artikel 6.1 en 6.3.d 
EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, is zodoende van 
toepassing op elke getuigenverklaring die op doorslaggevende wijze kan dienen als 
grondslag voor een veroordeling. Er bestaat daarbij geen wezenlijk verschil tussen, 
bijvoorbeeld, een mondelinge verklaring van een getuige die een politieambtenaar in een 
proces-verbaal noteert en een eigen vaststelling van deze politieambtenaar, die hij noteert 
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in een proces-verbaal bestemd voor de instantie die de opsporing of het onderzoek leidt 
waaraan die politieambtenaar meewerkt. 
Vereist is wel dat het gaat om een vaststelling die de uitkomst van de zaak op een 
doorslaggevende wijze kan bepalen en dat de beklaagde het bestaan van een ernstige grond 
tot betwisting van die vaststelling enigszins aannemelijk maakt. 
 
3. Het feit dat een in België aangevangen observatie wordt voortgezet in Nederland en die 
voortzetting pas na de uitvoering ervan wordt goedgekeurd door de bevoegde Nederlandse 
autoriteit, heeft niet tot gevolg dat de Belgische rechter het resultaat van die observatie als 
onregelmatig bewijs moet weren. Een machtiging tot observatie of een rechtshulpverzoek 
om een observatie over de grens te mogen verderzetten, wordt evenmin vermoed gebrekkig 
te zijn gemotiveerd, wanneer een dergelijke aanvoering niet berust op aannemelijke 
gegevens. Bovendien beslist de Nederlandse overheid zelf over de impact van een 
grensoverschrijdende observatie op haar soevereiniteit en kan die autoriteit haar 
goedkeuring steeds onderwerpen aan alle verificaties die zij passend acht. 
 
4. Het openbaar ministerie dat beschikt over ernstige aanwijzingen dat er strafbare feiten 
worden gepleegd in het kader van een nog steeds actieve vereniging of organisatie, kan het 
opstarten van een gerechtelijk onderzoek vorderen voor alle feiten die deel uitmaken van 
dezelfde activiteit, met inbegrip van de op het moment van de vordering nog te plegen 
feiten. Die aanwijzingen kunnen volstaan als informatie over toekomstige feiten, die 
dusdanig concreet is dat zij het opstarten van een reactief onderzoek verantwoordt. 
De rechter oordeelt onaantastbaar voor welke feiten de procureur des Konings de 
onderzoeksrechter heeft gevorderd, rekening houdend met de bewoordingen van de 
vordering tot het opstarten van een gerechtelijk onderzoek, eventueel verduidelijkt door de 
erbij gevoegde stukken. Zodoende kan de rechter op grond van de voormelde aanwijzingen 
aannemen dat de vordering van de procureur des Konings zich uitstrekt tot toekomstige 
strafbare feiten die behoren tot dezelfde activiteit als reeds gepleegde strafbare feiten 
waarvoor voldoende aanwijzingen voorhanden zijn. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit 
de vastgestelde feiten geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond 
daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
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Trefwoorden: 1. Straf – Zwaarste straf – Koopmansverbod   
 
2. Overschreden redelijke termijn - Gevolgen - Remediëring - Mogelijkheden voor de rechter 
 
Samenvatting: 1. Artikel 65, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat wanneer verschillende 
misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig 
opzet gelijktijdig aan eenzelfde feitenrechter worden voorgelegd, alleen de zwaarste straf 
wordt uitgesproken. De rechter kan in dat geval voor het geheel van de bestrafte feiten 
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slechts die hoofd- of bijkomende straffen opleggen waarin de strafwet die de zwaarste straf 
bepaalt, voorziet. 
Het arrest veroordeelt de eiser voor de feiten van de telastleggingen A (inbreuk op artikel 
489ter, eerste lid, 1°, Strafwetboek strafbaar met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar 
en een geldboete van 100,00 euro tot 500.000,00 euro), B (inbreuk op artikel 489bis, 1°, 
Strafwetboek strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en een 
geldboete van 100,00 euro tot 500.000,00 euro of met een van die straffen), C (inbreuk op 
artikel 73bis, eerste lid, Btw-wetboek strafbaar met een gevangenisstraf van een maand tot 
vijf jaar en een geldboete van 250,00 euro tot 500.000,00 euro of met een van die straffen) 
en D (inbreuk op artikel 4 Wet Beroepuitoefeningsverbod strafbaar met een gevangenisstraf 
van drie maanden tot twee jaar en een geldboete van 1.000,00 euro tot 10.000,00 euro) bij 
toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek samen tot een hoofdgevangenisstraf, een 
geldboete, een vervangende gevangenisstraf en het door artikel 1 en het door artikel 1bis 
Wet Beroepuitoefeningsverbod bedoelde bestuurders- en koopmansverbod telkens voor 
een periode van tien jaar. 
Voor het bepalen van het misdrijf waarop de zwaarste straf is gesteld, wordt de maximum 
gevangenisstraf vergeleken, bij gelijkheid van de maximum gevangenisstraf de maximum 
geldboete en dit ongeacht de hoogte van de minimum gevangenisstraf, bij gelijkheid van de 
maximum geldboete de minimum gevangenisstraf en bij gelijkheid van de minimum 
gevangenisstraf de minimum geldboete. 
Bijgevolg voorziet artikel 73bis, eerste lid, Btw-wetboek in de zwaarste straf. 
Artikel 1bis Wet Beroepuitoefeningsverbod laat de rechter toe het facultatief 
koopmansverbod op te leggen ingeval van een veroordeling wegens een van de strafbare 
feiten omschreven in de artikelen 489, 489bis, 489ter en 492bis Strafwetboek. 
Het is niet mogelijk op basis van artikel 73bis, eerste lid, Btw-wetboek het door artikel 1bis 
Wet Beroepsuitoefeningsverbod bedoelde koopmansverbod op te leggen. 
Het arrest dat aan de eiser een koopmansverbod oplegt, is niet naar recht verantwoord. 
 
2. Het staat aan de rechter die vaststelt dat bij een strafvervolging de redelijke termijn is 
overschreden en die overschrijding de betrouwbaarheid van het bewijs en het recht van 
verdediging niet heeft aangetast, te oordelen op welke wijze die overschrijding moet worden 
geremedieerd. Die remediëring kan bestaan in het opleggen van een lagere hoofdstraf dan 
de hoofdstraf die zou zijn opgelegd bij niet-overschrijding. Een remediëring vereist niet 
noodzakelijk dat de rechter ook de duur van de bijkomende straffen zoals het door artikel 1 
Wet Beroepsuitoefeningsverbod bedoelde bestuurdersverbod vermindert. 
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Samenvatting: Het in artikel 380, § 1, 4°, Strafwetboek, zoals hier van toepassing, bedoelde 
misdrijf van exploitatie van de ontucht of prostitutie van een ander vereist niet dat de dader 
met kwaadwilligheid heeft gehandeld.  
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Trefwoorden: Wet Sterke Dranken – Instellen strafvordering – Bevoegdheid    
 
Samenvatting: Uit artikel 281, § 1 en § 2, AWDA volgt dat enkel de douane-administratie de 
strafvordering kan instellen voor misdrijven waarbij tegen de wetten inzake douane en 
accijnzen straffen zijn bepaald. 
De strafvordering voor overtredingen op de Wet Sterke Dranken kan dan ook enkel worden 
ingesteld door de douane-administratie en niet door het openbaar ministerie. 
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt wat volgt: 
- de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg Leuven heeft bij exploot van 9 
augustus 2018 de eiser voor de correctionele rechtbank Leuven gedagvaard voor de 
rechtszitting van 25 september 2018 voor inbreuken op de artikelen 1, 1bis en 4 Wet 
Beroepsuitoefeningsverbod (telastleggingen A.1, A.2, A.3 en A.4), een inbreuk op de 
artikelen I.2, III.15, III.16, III.17, III.18, III.49, IV.69, IV.70 en XV.77, 1°, Wetboek economisch 
recht (telastlegging B.1), inbreuken op de artikelen 2, § 1, 8, 25 en 28 Wet Sterke Dranken 
(te-lastleggingen C.1, C.2, C.3 en C.4) en voor een inbreuk op de artikelen 2, 3, § 3, 7 en 9 van 
de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten 
plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen 
tabaksrook en artikel 13 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de 
gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 
(telastlegging D.1); 
- het beroepen vonnis van 28 juni 2019 heeft met de vaststelling van de toestand van 
wettelijke herhaling de eiser schuldig verklaard aan al deze feiten en hem veroordeeld tot 
onder meer een hoofdgevangenisstraf, een geldboete, een vervangende gevangenisstraf en 
de definitieve sluiting van de drankgelegenheid; 
- op het hoger beroep van de eiser en van het openbaar ministerie heeft het arrest de eiser 
opnieuw schuldig verklaard aan de feiten van de telastleggingen A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, C.1, 
C.2, C.3, C.4 en D.1 in staat van wettelijke herhaling; 
- het arrest stelt vast dat er tussen de bewezen verklaarde feiten eenheid van opzet bestaat, 
zodat enkel de straf op het zwaarste feit kan worden toegepast en dit is de straf voor de 
feiten van de telastleggingen A.1, A.2, A.3 en A.4 welke is bepaald in artikel 4 Wet 
Beroepsuitoefeningsverbod, de straf van de sluiting van de drankgelegenheid niet kan 
worden bevolen aangezien de Wet Beroepsuitoefeningsverbod daarin niet voorziet en de 
vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn kan worden geremedieerd door een 
vermindering van de op te leggen hoofdgevangenisstraf; 
- het arrest veroordeelt de eiser voor de bewezen verklaarde feiten in een toe¬stand van 
wettelijke herhaling tot een hoofdgevangenisstraf, een geldboete, een vervangende 
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gevangenisstraf, de bijzondere verbeurdverklaring van bepaalde overtuigingsstukken, de 
bijdrage, de vaste vergoeding en de kosten. Het be¬veelt ook op grond van artikel 28 Wet 
Sterke Dranken de bijzondere verbeurdverklaring van de elf flessen sterke drank die op 9 
december 2017 werden inbeslaggenomen. 
Het arrest dat heeft nagelaten vast te stellen dat de strafvordering voor de feiten van de 
telastleggingen C.1, C.2, C.3 en C.4 niet werd ingesteld door de overheid die daartoe bij wet 
is aangewezen, namelijk de douane-administratie, zodat de correctionele rechtbank en in 
hoger beroep het hof van beroep van de strafvordering voor deze feiten geen kennis konden 
nemen, schendt de vermelde wetsbepalingen. 
De door het arrest lastens de eiser uitgesproken straffen en bijkomende veroordelingen zijn, 
behoudens wat betreft de op grond van artikel 28 Wet Sterke Dranken bevolen bijzondere 
verbeurdverklaring van de elf flessen sterke drank, evenwel naar recht verantwoord door 
eisers schuldigverklaring aan de feiten van de telastleggingen A.1, A.2, A.3 en A.4. 
De cassatie wordt dan ook beperkt tot de beslissing waarbij het arrest op grond van artikel 
28 Wet Sterke Dranken de bijzondere verbeurdverklaring van de elf flessen sterke drank 
beveelt met dien verstande dat bij toepassing van artikel 408 Wetboek van Strafvordering 
niet alleen het veroordelend arrest zelf wordt vernietigd, maar ook de voorafgaande akten 
en dit tot en met de dagvaarding waarmee de procureur des Konings de zaak bij de 
rechtbank van eerste aanleg Leuven heeft aanhangig gemaakt. 
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Trefwoorden: Verplichte vermelding van de wetsbepalingen die de feiten strafbaar stellen 
 
Samenvatting: Het middel voert schending aan van artikel 195 Wetboek van Strafvordering: 
de veroordeling van de eiser wegens poging tot het invoeren, uitvoeren of vervoeren van 
cocaïne zonder vergunning is niet regelmatig met redenen omkleed; het arrest vermeldt niet 
de wetsbepalingen waaruit de omschrijving van alle essentiële bestanddelen van het 
bewezenverklaarde misdrijf blijkt; immers wordt in het arrest geen melding gemaakt van 
artikel 2, 6°, 11° en 20°, van het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling 
van verdovende middelen en psychotrope stoffen, dat de wettelijke definities bevat van de 
begrippen “doorvoer”, “invoer” en “uitvoer”. 
Uit artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat overeenkomstig artikel 211 
Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de hoven van beroep, volgt dat een 
veroordelende beslissing de wetsbepalingen moet vermelden die de feiten strafbaar stellen 
en die de toegepaste straffen bepalen. 
Het arrest verklaart de eiser schuldig aan mededaderschap aan een poging tot invoer van 
cocaïne zonder vergunning met de verzwarende omstandigheid dat het misdrijf een daad 
van deelneming inhoudt aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging. Het 
vermeldt hierbij onder meer artikel 51 Strafwetboek, artikel 2bis Drugwet en de artikelen 2, 
12°, 14° en 18°, 3, 6, § 1, 8, 50 en 61 van het voormelde koninklijk besluit van 6 september 
2017 en de bijlagen I tot V bij dat koninklijk besluit. Aldus vermeldt het arrest de 
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wetsbepalingen die de feiten strafbaar stellen, zonder dat het ertoe gehouden was om ook 
de bepalingen te vermelden waarin de begrippen “doorvoer”, “invoer” en “uitvoer” worden 
gedefinieerd en waarnaar wordt verwezen in het vermelde artikel 6, § 1, van het koninklijk 
besluit van 6 september 2017. 
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Trefwoorden: Bijzondere verbeurdverklaring – Schriftelijke vordering – Houdt geen 
bovengrens in  
 
Samenvatting: Artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat de bijzondere 
verbeurdverklaring toepasselijk op de in artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken door de 
rechter kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de procureur des Konings 
schriftelijk wordt gevorderd. 
De vereiste van een schriftelijke vordering door het openbaar ministerie voor de bijzondere 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn 
verkregen, de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit 
belegde voordelen heeft tot doel de betrokkene te verwittigen dat voor de in de vordering 
bepaalde misdrijven een bijzondere verbeurdverklaring van de door artikel 42, 3°, 
Strafwetboek bedoelde zaken of de geldwaarde voor een overeenstemmend bedrag kan 
worden uitgesproken, zodat daarover verweer kan worden gevoerd en het recht van 
verdediging wordt gewaarborgd. 
Die vereiste van een schriftelijke vordering door het openbaar ministerie belet niet dat het 
aan de rechter staat te bepalen welke de door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken 
zijn die de in de vordering vermelde en bewezen verklaarde misdrijven hebben opgeleverd 
en de omvang ervan, of de overeenstemmende geldwaarde, alsook zo nodig overeenkomstig 
artikel 43bis, laatste lid, Strafwetboek die zaken of die geldwaarde te verminderen teneinde 
aan de veroordeelde geen onredelijk zware straf op te leggen. 
Door de schriftelijke vordering is de mogelijkheid van een bijzondere verbeurdverklaring van 
de door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken of de overeenstemmende geldwaarde, 
alsook het bedrag ervan, in het debat. Het in die schriftelijke vordering van het openbaar 
ministerie vermelde bedrag aan verbeurd te verklaren vermogensvoordelen of het 
overeenstemmend bedrag vormt geen bovengrens voor het door de rechter uit te spreken 
bedrag aan verbeurd te verklaren vermogensvoordelen of de overeenstemmende 
geldwaarde. Dat geldt ook voor het in de mondelinge vordering van het openbaar ministerie 
vermelde bedrag. 
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Trefwoorden: 1. Hoger beroep – Termijn – Startpunt – Niet: kennisgeving door de griffier 
van een niet ondertekend afschrift van de beslissing  
 
2. Recht op toegang tot de rechter – Hoger beroep – Informatieverplichting overheid  
 
3. Hoger beroep - Laattijdig ingesteld hoger beroep - Overmacht - Onoverwinnelijke dwaling 
- Begrippen  
 
Samenvatting: 1. Artikel 792, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat de 
erin bedoelde kennisgeving door de griffier van een niet ondertekend afschrift van de 
beslissing aan elke partij of in voorkomend geval aan hun advocaten binnen de vijf dagen te 
rekenen vanaf de uitspraak de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden, niet doet lopen. 
Dat deze kennisgevingsverplichting kan bijdragen tot de betere uitoefening van het recht 
van verdediging, laat niet toe afbreuk te doen aan de duidelijke wettekst. 
In zoverre de middelen aanvoeren dat de termijn om hoger beroep aan te tekenen niet 
begint te lopen vooraleer de griffier de bedoelde kennisgeving heeft verricht of dat de niet-
naleving van die verplichting bij partijen het vertrouwen kan opwekken dat de termijn geen 
aanvangt neemt, falen ze naar recht. 
 
2. Uit artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR en het door die bepalingen gewaarborgde recht van 
toegang tot de rechter volgt voor de overheid niet de verplichting om een beklaagde, die bij 
de behandeling in eerste aanleg persoonlijk aanwezig was en er verweer heeft gevoerd, die 
bij die behandeling werd ingelicht over de datum waarop het vonnis zou worden 
uitgesproken en die op het ogenblik van de termijn om hoger beroep in te stellen niet van 
zijn vrijheid was beroofd en dus vrij hoger beroep kon aantekenen tegen het op de voorziene 
datum uitgesproken vonnis, te informeren over de door hem in acht te nemen termijn om 
hoger beroep aan te tekenen, zoals die duidelijk is vastgelegd in artikel 203, § 1, eerste lid, 
Wetboek van Strafvordering. 
 
3. Overmacht die de ontvankelijkheid verantwoordt van een laattijdig ingesteld hoger 
beroep, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van de appellant en die 
door hem onmogelijk kon worden voorzien of vermeden. 
Onoverwinnelijke dwaling die de ontvankelijkheid verantwoordt van een laattijdig ingesteld 
hoger beroep, veronderstelt dat de appellant heeft gehandeld als ieder normaal, voorzichtig 
en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden van tijd en plaats zou hebben gehandeld. 

Het arrest oordeelt dat er van overmacht of onoverwinnelijke dwaling bij de eiser 
geen sprake kan zijn omdat de eiser aanwezig was op de rechtszitting, zich heeft 
verweerd, wist op welke datum de uitspraak van de eerste rechter zou geschieden, 
hij zich geen enkele moeite heeft getroost om te informeren naar de uitspraak, ook al 
werd hij vervolgd voor ernstige misdrijven. Het oordeelt ook dat het loutere gegeven 
dat de griffier zou hebben nagelaten om bij toepassing van artikel 792, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek een afschrift van het beroepen vonnis ter kennis te brengen 
van de eiser daaraan geen afbreuk doet. Die beslissing is naar recht verantwoord. 
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Trefwoorden: Derdenverzet – Rechtmatig belang  
 
Samenvatting: Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan ieder die niet 
behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, 
derdenverzet doen tegen een zij het voorlopige beslissing die zijn rechten benadeelt en die is 
gewezen door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in zoverre dit over de 
burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.  
De derde wiens rechten worden benadeeld door de beslissing van het strafgerecht dat 
uitspraak doet over de vordering van een herstelvorderende overheid of over de vordering 
van een burgerlijke partij kan op grond van deze wetsbepaling het autonoom rechtsmiddel 
van het derdenverzet aanwenden voor zover hij in de zaak niet behoorlijk werd opgeroepen 
of niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen. De derde beschikt immers over een 
eigen belang in de zin van artikel 17 Gerechtelijk Wetboek om de beslissing over de 
vermelde vordering die zijn rechten krenkt, aan te vechten. 
Derdenverzet is slechts toegelaten indien de derde beschikt over een rechtmatig belang. De 
loutere omstandigheid dat de vordering van de derde opkomt tegen de beslissing waarbij 
voor recht wordt gezegd dat een toestand strijdig is met de openbare orde, waaronder de 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening, volstaat evenwel niet om te oordelen dat die derde 
daarbij geen rechtmatig belang heeft. 
De vereiste van een rechtmatig belang als voorwaarde voor de toelaatbaarheid van het 
derdenverzet belet niet dat de derde aanvoert dat de voorwaarden om het herstel te 
bevelen niet of niet langer vervuld zijn. Aldus kan de derde onder meer aanvoeren dat de 
herstelvordering niet rechtmatig of regelmatig was, dat er geen illegale toestand was of niet 
meer is, dat de bevolen herstelmaatregel niet langer noodzakelijk is om de gevolgen van het 
misdrijf te doen verdwijnen, alsook dat het op de vordering van de burgerlijke partij bevolen 
herstel in natura niet de meest passende vorm van herstel uitmaakt. 
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Trefwoorden: Oplichting - Deelneming - Begrip - Constitutieve bestanddelen 
 
Samenvatting: Oplichting bestaat in het zich doen afgeven of leveren van een door artikel 
496 Strafwetboek bedoelde zaak hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse 
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hoedanigheden hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen en dit met het oogmerk 
om zich een aan een ander toebehorende zaak toe te eigenen. 
Listige kunstgrepen zijn misleidende middelen die bestaan in of gepaard gaan met 
uitwendige handelingen en die determinerend zijn voor de afgifte of de levering van de zaak 
en die aldus in de regel die afgifte of levering voorafgaan. 
Een mededader van het misdrijf oplichting moet niet zelf de constitutieve bestanddelen van 
dat misdrijf in zijn persoon verenigen. Het volstaat dat hij een door artikel 66 Strafwetboek 
bepaalde vorm van medewerking aan het misdrijf verleent, kennis heeft van alle 
omstandigheden die van de feiten een bepaalde oplichting maken en het opzet heeft om zijn 
medewerking aan die oplichting te verlenen. Die medewerking vereist in de regel een 
positieve handeling van de mededader. Een dergelijke handeling kan bestaan in een bewust 
en opzettelijk verzuim om te handelen wanneer dit, wegens de ermee gepaard gaande 
omstandigheden, ondubbelzinnig een aansporing betekent tot het plegen van het misdrijf op 
een wijze bepaald bij artikel 66 Strafwetboek. 
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Trefwoorden: Probatieuitstel - Nauwkeurige motivering - Argumentatiemogelijkheden van 
de beklaagde 
 
Samenvatting: Uit artikel 8, § 1, vierde lid, Probatiewet en artikel 195, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering volgt dat ingeval een beklaagde de rechter verzoekt om hem probatie-
uitstel te verlenen en dit wettelijk mogelijk is, de rechter die beslissing nauwkeurig met 
redenen moet omkleden, zij het dat die motivering beknopt mag zijn. 
Indien de beklaagde tot staving van zijn verzoek om probatie-uitstel concrete gegevens 
aanvoert, dan moet blijken dat de rechter die bij zijn beoordeling heeft betrokken en moet 
hij overeenkomstig artikel 149 Grondwet dit verzoek beantwoorden, zonder dat is vereist 
dat de rechter ingaat op elk concreet gegeven dat tot staving van het verzoek is aangevoerd. 
De rechter kan een afwijzing van een verzoek om probatie-uitstel, ook als dit verzoek is 
gestaafd met concrete gegevens, motiveren door opgave van redenen waaruit de noodzaak 
blijkt om een effectieve straf op te leggen. 
Een beklaagde kan, zelfs als hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor probatie-uitstel, 
geen recht op een dergelijk uitstel laten gelden. Het staat aan de rechter te oordelen of het 
licht van de doelstellingen van de straftoemeting een probatie-uitstel aangewezen is. 
Die doelstellingen kunnen onder meer bestaan in het uiting geven aan de maatschappelijke 
afkeuring ten aanzien van de overtreding van de strafwet, de bescherming van de 
maatschappij, het bevorderen van het herstel van het maatschappelijk evenwicht, het 
herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade en het bevorderen van de 
maatschappelijke rehabilitatie en re-integratie van de dader. 
Geen enkele verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verzet 
zich ertegen dat de rechter ook de vergeldende of de algemene of specifieke preventieve 
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werking die van een straf kunnen uitgaan als een strafdoelstelling hanteert, naaste andere, 
en hij zijn straftoemetingsbeslissing erop afstemt.  
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Trefwoorden: 1. Hoger beroep - Grieven van openbare orde - Werkwijze - Rechten van de 
partijen o.m. redelijke termijnvereiste 
 
2. Arresten - Motivering: Hoe detaillistisch moet dat zijn? 
 
Samenvatting: 1. Artikel 210, tweede en derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat: 
behoudens de grieven opgeworpen zoals bepaald in artikel 204, kan de appelrechter slechts 
de grieven van openbare orde ambtshalve opwerpen die betrekking hebben op substantiële 
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen dan wel betrekking hebben op zijn 
bevoegdheid, de verjaring van de feiten die bij hem aanhangig zijn gemaakt en het gegeven 
dat de feiten die bij hem wat betreft de schuldvraag aanhangig zijn gemaakt geen misdrijf 
zijn of de noodzaak om deze feiten te herkwalificeren of een niet te herstellen nietigheid die 
het onderzoek naar de feiten aantasten; 
de partijen worden verzocht zich uit te spreken over de ambtshalve opgeworpen middelen. 
Deze bepaling heeft tot doel de partijen in de gelegenheid te stellen standpunt in te nemen 
telkens het appelgerecht een niet door een partij aangevoerde grief opwerpt en dit bijgevolg 
tot een verruiming van de saisine van het appelgerecht kan leiden zoals die initieel volgt uit 
de grieven van de partijen. Onder grief moet daarbij worden verstaan een 
beslissingsonderdeel van de beroepen beslissing. 
Uit deze bepaling volgt evenwel niet dat het appelgerecht dat een beslissing neemt over een 
gegeven dat door een partij niet is aangevoerd, maar dat wel binnen de saisine van het 
appelgerecht valt zoals die volgt uit de door de partijen aangevoerde grieven en dus deel 
uitmaakt van een beslissingsonderdeel waarvan de partijen de wijziging beogen of daarmee 
onafscheidelijk is verbonden, de partijen de gelegenheid moet geven daarover standpunt in 
te nemen. 
De eiser blijkt grieven te hebben aangevoerd betreffende zijn schuld en de hem opgelegde 
straf en het openbaar ministerie is die grieven gevolgd en voelde zich ook gegriefd door de 
beslissing over de straf. 
Tot de saisine van het appelgerecht behoorden derhalve de beslissingsonderdelen schuld en 
straf. Aangezien de beslissing over het respecteren van de redelijketermijnvereiste en de 
gevolgen van het niet-respecteren van die vereiste in beginsel deel uitmaken van de 
beslissing over de schuld en de straf, hebben de appelrechters met het bekritiseerde oordeel 
over de redelijketermijnvereiste geen ambtshalve grief aangevoerd in de zin van artikel 210, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zodat zij niet ertoe gehouden waren om 
overeenkomstig artikel 210, derde lid, Wetboek van Strafvordering de partijen de 
gelegenheid te geven standpunt in te nemen over de naleving van de 
redelijketermijnvereiste en de gevolgen daarvan. 
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2. Artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat overeenkomstig artikel 211 van dit 
wetboek ook van toepassing is op de hoven van beroep, bepaalt dat ieder veroordelend 
vonnis de feiten vermeldt waaraan het een beklaagde schuldig verklaart. Uit die bepaling 
volgt voor de strafrechter enkel de verplichting vast te stellen dat de beklaagde zich schuldig 
heeft gemaakt aan de hem ten laste gelegde misdrijven, maar niet dat hij moet aangeven 
waarom de constitutieve bestanddelen van die misdrijven verenigd zijn. 
In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 195, eerste lid, Wetboek van 
Strafvordering, faalt het naar recht. 
Uit artikel 6.1 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
volgt voor de strafrechter de verplichting om, zelfs bij afwezigheid van een conclusie, de 
voornaamste redenen te vermelden voor zijn beslissing op de strafvordering. Niet is vereist 
dat de rechter een gedetailleerd antwoord verschaft over elk mogelijk twistpunt of dat hij 
noodzakelijk voor met elkaar in verband staande misdrijven of voor elk bestanddeel van elk 
misdrijf afzonderlijk aangeeft waarom het is aangetoond. Het volstaat dat de vermelde 
redenen de partijen en de samenleving in staat stellen de beslissing over de schuld te 
begrijpen. 
 
 

Hof van Cassatie 6 september 2022 (P.22.0507.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220906.2N.4/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Rechtsplegingsvergoeding – Vereiste  
 
Samenvatting: In strafzaken vereist de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding niet 
noodzakelijk een vordering van de partij die op die vergoeding is gerechtigd. 
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Trefwoorden: Rechtsplegingsvergoeding – Verzoek tot vermindering - Niet beantwoorden  
 
Samenvatting: Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 
508/13/1 en 1022, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, alsook miskenning van de 
motiveringsplicht van de rechter: in zijn appelconclusie heeft de eiser de appelrechters 
verzocht om de rechtsplegingsvergoeding te verminderen; enerzijds vorderde hij om, gelet 
op de concrete omstandigheden van de zaak, de rechtsplegingsvergoeding te begroten op 
basis van het toegekende bedrag; anderzijds liet hij gelden dat dat hij door zijn langdurige 
detentie onvermogend was en de rechtsplegingsvergoeding aldus op het minimumbedrag 
moest worden bepaald; de appelrechters laten dit verweer onbeantwoord; bovendien wordt 
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een gedetineerde, met toepassing van artikel 508/13/1, Gerechtelijk Wetboek geacht 
onvermogend te zijn, behoudens tegenbewijs; dit tegenbewijs wordt niet geleverd. 
Uit zijn appelconclusie (randnrs. 14 en 15) blijkt dat de eiser het in het onderdeel bedoelde 
verweer heeft gevoerd. 
De appelrechters die de eiser veroordelen tot het basisbedrag van de 
rechtsplegingsvergoeding, bepaald op grond van de burgerlijke rechtsvordering van de 
verweerster laten dit verweer onbeantwoord. 
Het onderdeel is in zoverre gegrond. 
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Trefwoorden: Aanhouding - Politie - Leiding, gezag en verantwoordelijkheid inzake het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, de daaruit voor politieambtenaren, 
leden van het openbaar ministerie en onderzoeksrechters volgende informatieverplichtingen 
en het geheim van het gerechtelijk onderzoek 
 
Samenvatting: De als geschonden aangevoerde bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering houden verband met de leiding, het gezag en de verantwoordelijkheid inzake 
het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, de daaruit voor politieambtenaren, 
leden van het openbaar ministerie en onderzoeksrechters volgende informatieverplichtingen 
en het geheim van het gerechtelijk onderzoek. Daaruit volgt niet dat de vermelde 
informatieverplichtingen substantieel zijn of zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, 
noch dat door de enkele niet-naleving ervan artikel 6 EVRM wordt geschonden of het recht 
van verdediging wordt miskend. 
De vermelde bepalingen staan evenmin eraan in de weg dat de politiediensten die bij het 
vervullen van hun opdrachten stoten op aanwijzingen van het plegen van een misdrijf, in het 
kader van hun algemene opdracht van gerechtelijke politie autonoom optreden teneinde, 
overeenkomstig artikel 15, eerste lid, 1°, Wet Politieambt, de misdrijven op te sporen, de 
bewijzen ervan te verzamelen en de daders ervan te vatten, te arresteren en ter beschikking 
te stellen van de bevoegde overheid op de wijze en in de vormen bepaald door de wet. 
Politionele informatie omvat in essentie alle ter kennis van politieambtenaren gekomen 
gegevens die, zonder zelf bewijs te vormen, aanleiding kunnen geven tot nadere opsporing 
of nader onderzoek. Daartoe kunnen gegevens behoren over een vermoedelijk te plegen 
misdrijf, die politieambtenaren vernemen ingevolge hun medewerking aan een 
telefoniemaatregel bevolen in een gerechtelijk onderzoek naar andere feiten. 
Politieambtenaren kunnen dergelijke gegevens meedelen aan andere politieambtenaren 
opdat deze laatsten dat misdrijf zouden kunnen verijdelen of vaststellen, zonder dat de op 
basis van die gegevens gedane vaststellingen daardoor nietig zijn of de strafvordering niet-
ontvankelijk maken. 
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Trefwoorden: Voorlopige hechtenis – Voorlopige invrijheidstelling - Verwerping door Hof 
van Beroep - Vaststelling van ernstige aanwijzing van schuld - Vermoeden van onschuld 
 
Samenvatting: Artikel 27, § 3, vierde lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat een beslissing 
tot verwerping van een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling wordt gemotiveerd 
met inachtneming van hetgeen is voorgeschreven in artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, 
Voorlopige Hechteniswet. 
Het hof van beroep dat bij toepassing van artikel 27, § 1, 2°, en § 2, Voorlopige Hechteniswet 
een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt moet dan ook het bestaan 
vaststellen van ernstige aanwijzingen van schuld voor de feiten waarvoor de verzoeker van 
zijn vrijheid is beroofd. 
Bij de vaststelling van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld dient het hof van 
beroep het vermoeden van onschuld te respecteren. Het kan dan ook voor de vaststelling 
van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld niet louter verwijzen naar het 
veroordelend beroepen vonnis. Door een dergelijke verwijzing neemt het immers de 
redenen over die de eerste rechter heeft aangenomen om de verzoeker schuldig te 
verklaren aan de hem ten laste gelegde feiten. 
Het arrest verwijst voor het bestaan van de ernstige aanwijzingen van schuld onder meer 
naar het beroepen vonnis. Aldus miskent het arrest het algemeen rechtsbeginsel van het 
vermoeden van onschuld. 
 
 

Hof van Cassatie 13 september 2022 (P.22.0603.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.14/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Hoger beroep - Tegen onontvankelijk verklaring van verzet - Grievenformulier 
vermeldt enkel grieven betreffende de in het verstekvonnis vervatte beslissingen   
 
Samenvatting: Indien het beroepen vonnis het verzet tegen een verstekvonnis 
onontvankelijk heeft verklaard en de appellant in zijn grievenformulier enkel grieven 
vermeldt betreffende de in het verstekvonnis vervatte beslissingen, dan behoort de 
beslissing over de ontvankelijkheid van het verzet tegen het verstekvonnis noodzakelijk tot 
het debat voor het appelgerecht. Het appelgerecht dat oordeelt dat het beroepen vonnis het 
verzet terecht onontvankelijk heeft verklaart, voert geen ambtshalve grief aan in de zin van 
artikel 210, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en dient dan ook de appellant niet uit te 
nodigen zich daarover uit te spreken. 
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Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.15/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Conclusietermijnen - Verwerping van het verzoek wegens dilatoir   
 
Samenvatting: De rechter mag een overeenkomstig artikel 152, § 1, Wetboek van 
Strafvordering geformuleerd verzoek tot het bepalen van conclusietermijnen verwerpen 
indien blijkt dat dit verzoek een louter dilatoir oogmerk heeft. In dat geval dient de rechter 
de feitelijke gegevens te vermelden waaruit hij dit oordeel afleidt.  
 
 

Hof van Cassatie 13 september 2022 (P.22.0607.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.4/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Strafverzwaring – Beoordeling   
 
Samenvatting: Of er een strafverzwaring is, wordt beoordeeld door de bestraffing opgelegd 
door de eerste rechter en die opgelegd door het appelgerecht te vergelijken waarbij die 
vergelijking gebeurt op basis van het geheel van de telkens uitgesproken straffen, met dien 
verstande dat indien de eerste rechter en de appelrechters zowel een hoofdgevangenisstraf 
als een geldboete hebben opgelegd, voor het bepalen van de zwaarte van de bestraffing 
enkel de hoofdgevangenisstraf in aanmerking wordt genomen en de maat van de overige 
straffen zonder belang is. 
3. Er is dan ook geen strafverzwaring indien de eerste rechter een hoofdgevangenisstraf met 
probatie-uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van vijf jaar heeft 
uitgesproken en het appelgerecht daarentegen een hoofdgevangenisstraf van dezelfde duur 
oplegt maar met gewoon uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar 
en dit ongeacht of het appelgerecht slechts voor de helft van de uitgesproken geldboete 
gewoon uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar heeft 
uitgesproken, daar waar de eerste rechter gewoon uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 
een termijn van drie jaar voor het geheel van de geldboete had verleend. 
 
 

Hof van Cassatie 14 september 2022 (P.22.1016.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.7/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Reikwijdte van de Cassatie - Cumul van opsluiting en werkstraf  
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Samenvatting: L’article 7, alinéa 3, du Code pénal prévoit que la peine d’emprisonnement et 
la peine de travail ne peuvent s’appliquer cumulativement. 
Le jugement dénoncé condamne le prévenu, du chef de plusieurs infractions au code de la 
route et de délit de fuite, à une peine d’emprisonnement d’un mois et une peine de travail 
d’une durée de quatre-vingt heures et, du chef de défaut d’assurance en responsabilité civile 
en matière de véhicules automoteurs, à une peine d’emprisonnement d’un mois et une 
peine de travail d’une durée de quarante-six heures. 
Dans la mesure où il a ainsi cumulé les peines d’emprisonnement et les peines de travail, le 
tribunal de police a violé la disposition précitée. 
Le cumul des peines d’emprisonnement et de travail étant prohibé, il reste à déterminer le 
choix de la peine à infliger au prévenu. 
Partant, il y a lieu à renvoi. 
L’illégalité dont le jugement est entaché entraîne l’annulation de l’ensemble de la décision 
statuant sur la peine. En revanche, la déclaration de culpabilité ne saurait elle-même 
encourir la censure, l’illégalité dénoncée lui étant étrangère. 
 
 

Hof van Cassatie 20 september 2022 (P.22.0502.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220920.2N.21/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Verhoging van de straffen – Eenparigheid – Vermelding van eenparigheid 
geldt voor de gehele uitgesproken straf.     
 
Samenvatting: De vermelding in het arrest dat met eenparigheid van stemmen een van de 
opgelegde straffen wordt verhoogd, houdt in dat de appelrechters met eenparige stemmen 
hebben beslist tot de gehele uitgesproken straf. 
Het arrest bevestigt de door de eerste rechter uitgesproken gevangenisstraf, ontzet de eiser 
uit de rechten bepaald in artikel 31, eerste lid, Strafwetboek voor een termijn van 10 jaar en 
stelt, met eenparigheid van stemmen, de eiser ter beschikking van de 
strafuitvoeringsrechtbank voor een termijn van 10 jaar. 
 
 

Hof van Cassatie 20 september 2022 (P.22.0511.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220920.2N.3/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Bijzondere verbeurdverklaring - Hoger beroep - Grievenformulier - 
Mogelijkheden voor de rechter in beroep     
 
Samenvatting: Indien het beroepen vonnis een verplichte bijzondere verbeurdverklaring 
beveelt met de vaststelling dat aan de wettelijke voorwaarden daartoe is voldaan en een 
beklaagde in zijn grievenformulier zich beperkt tot de aanduiding van de bijzondere 
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verbeurdverklaring als grief zonder enige concrete betwisting, dan kan het appelgerecht dit 
verweer beantwoorden en verwerpen en de beslissing van de bijzondere verbeurdverklaring 
regelmatig met redenen omkleden door het beroepen vonnis te bevestigen. 
 
 

Hof van Cassatie 20 september 2022 (P.22.0879.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220920.2N.9/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Rechtshulpverzoek – Gebruikte bewoordingen – Feiten reeds als zeker en 
vaststaand voorgesteld - Recht op een eerlijk proces - Onaantastbare beoordeling door de 
vonnisrechter - Toetsing door het Hof van Cassatie    
 
Samenvatting: De enkele omstandigheid dat het openbaar ministerie in een 
rechtshulpverzoek bewoordingen gebruikt waarmee de te onderzoeken feiten reeds als 
zeker en vaststaand worden voorgesteld en zodoende het vermoeden van onschuld van een 
verdachte wordt miskend, heeft niet tot gevolg dat de vonnisrechter noodzakelijk moet 
vaststellen dat het recht van de verdachte op een eerlijk proces daardoor op onherstelbare 
wijze in het gedrang is gebracht. 
Het staat aan de vonnisrechter onaantastbaar te oordelen of een eerlijk proces in zijn geheel 
beschouwd nog mogelijk is, waarbij hij rekening kan houden met onder meer de 
doorslaggevende impact van de gedraging van het openbaar ministerie op de kwaliteit van 
de bewijsgaring in de loop van het gehele onderzoek, de betrouwbaarheid van de uit het 
rechtshulpverzoek verkregen resultaten en de mogelijkheden die de verdachte nog heeft om 
tegenover een onpartijdige rechter effectieve tegenspraak te voeren tegen de lastens hem 
ingebrachte betichtingen, met inbegrip van de resultaten van het rechtshulpverzoek. 
Het Hof gaat wel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee 
geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord. 
 
 

Hof van Cassatie 20 september 2022 (P.22.1015.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220920.2N.17/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Correcte lectuur van Art. 152 § 1 Sv - Geen absoluut recht op 
conclusietermijnen - Door de rechter te hanteren criteria    
 
Samenvatting: Artikel 152, § 1, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat de partijen die wensen te concluderen en nog geen conclusies hebben neergelegd, op de 
inleidingszitting kunnen vragen om conclusietermijnen te bepalen. In dat geval legt de 
rechter de termijnen vast waarop de conclusies ter griffie moeten worden neergelegd en 
bepaalt hij de rechtsdag, na de partijen te hebben gehoord. De beslissing wordt vermeld in 
het proces-verbaal van de rechtszitting. Uit de artikelen 172, tweede lid, en artikel 209bis, 
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zevende lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat die regeling ook van toepassing is op de 
correctionele rechtbank die uitspraak doet in hoger beroep. 
Met deze regeling wil de wetgever een efficiënter beheer van de zittingen realiseren. Het is 
evenwel niet de bedoeling om voor de partijen een recht op uitstel te creëren. Indien de 
vraag om uitstel geen verband houdt met de wijze waarop de partijen hun argumenten 
schriftelijk aan de rechter en aan de tegenpartijen willen ter kennis brengen, biedt artikel 
152 Wetboek van Strafvordering geen grondslag voor een dergelijk verzoek. 
In zoverre het middel uit artikel 152 Wetboek van Strafvordering een recht op uitstel afleidt 
teneinde alsnog stukken bij het dossier van de rechtspleging te kunnen laten voegen, faalt 
het naar recht. 
Uit de tekst van de vermelde bepaling, de doelstelling van de wetgever en de algemene 
economie van de regeling volgt dat de rechter in de regel dient in te gaan op het op de 
inleidingszitting geformuleerde verzoek van een partij, die nog geen conclusies heeft 
neergelegd, om conclusietermijnen te bepalen. 
Die partij heeft evenwel geen absoluut recht op conclusietermijnen. 
Het staat aan de rechter te oordelen of er omstandigheden zijn eigen aan de zaak die maken 
dat het recht op een eerlijk proces in zijn geheel beschouwd niet vereist dat 
conclusietermijnen worden bepaald. Hij kan daarbij de volgende criteria in aanmerking 
nemen: het tijdsverloop tussen de betekening van de dagvaarding en de inleidende 
rechtszitting, of in hoger beroep het tijdsverloop tussen het instellen van hoger beroep door 
een partij en de inleidende rechtszitting, waardoor de partijen in de gelegenheid waren hun 
verdediging afdoende voor te bereiden; het gegeven dat de partij in eerste aanleg reeds 
door eenzelfde raadsman werd bijgestaan; het weinig complex karakter van de te 
beoordelen zaak; de verjaring van de strafvordering; de verplichting een overschrijding of 
een verdere overschrijding van de redelijke termijn te vermijden; de hechtenistoestand van 
één of meerdere beklaagden. De lijst van deze criteria is niet beperkend. 
De rechter is niet verplicht om bij het nemen van zijn beslissing alle voormelde criteria in 
aanmerking te nemen 
De rechter dient steeds met verwijzing naar de omstandigheden eigen aan de zaak aan te 
geven waarom het recht op een eerlijk proces in zijn geheel beschouwd niet vereist dat de 
gevraagde conclusietermijnen worden toegekend. 
De afwijzing van de vraag om conclusietermijnen vereist niet dat de rechter vaststelt dat het 
verzoek misbruik van rechtspleging inhoudt of dat die vraag het recht van de andere partijen 
op onrechtmatige wijze benadeelt. 
 
 

B. Beroepen tegen arresten van de K.I. 
 

Hof van Cassatie 9 september 2020 (P.20.0358.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200909.2F.13/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4
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Trefwoorden: 1. Minnelijke schikking - Verruimde minnelijke schikking - Verzoek tot 
bekrachtiging ingediend door het openbaar ministerie - Beslissing van de kamer van 
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inbeschuldigingstelling dat ze daartoe niet bevoegd is - Beslissing inzake bevoegdheid – 
Onmiddellijk cassatieberoep - Ontvankelijkheid 
 
2.  Minnelijke schikking - Kamer van inbeschuldigingstelling die kennisneemt van een niet-
ontvankelijke hoger beroep - Verzoek tot bekrachtiging van een verruimde minnelijke 
schikking in strafzaken - Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om het 
proportionaliteitsonderzoek van de voorgestelde minnelijke schikking te verrichten 
 
3. Minnelijke schikking - Verruimde minnelijke schikking - Betaling verricht onder de 
ontbindende voorwaarde van terugbetaling in geval van niet-bekrachtiging - Weerslag op 
het verval van de strafvordering 
 
Samenvatting: 1. Krachtens artikel 420, tweede lid, 1°, Wetboek van Strafvordering kan 
tegen de beslissingen inzake bevoegdheid onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld; 
zijn met name beslissingen inzake bevoegdheid, de arresten en vonnissen die uitspraak doen 
over een door de partijen opgeworpen geschil betreffende de bevoegdheid van de rechter 
om kennis te nemen van een voor hem gebrachte vordering (1); wanneer er voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling een debat plaatsvindt over de bevoegdheid van die kamer om 
uitspraak te doen over een door het openbaar ministerie ingediend verzoek tot 
bekrachtiging van een verruimde minnelijke schikking, is het arrest dat beslist dat de 
appelrechters daartoe niet bevoegd zijn, een beslissing inzake bevoegdheid en kan hiertegen 
dus onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld in de zin van voormeld artikel 420, 
tweede lid, 1° (2). (1) Zie Cass. 13 september 2017, AR P.17.0307.F, AC 2017, nr. 466; Cass. 
19 januari 2005, AR P.04.1515.F, AC 2005, nr. 39; Cass. 7 juni 1994, AR P.94.0628.N, AC 1994, 
nr. 293; concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH op datum in Pas. vóór Cass. 31 
oktober 2018, AR P.18.0897.F, Pas. 2018, nr. 598; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY en D. 
VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Brugge, 8e uitg., 2017, dl. I, p. 
950. (2) In tegenstelling tot, met name, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling 
waarmee ze, na aanneming van verzachtende omstandigheden, de verwijzing van de 
inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank beveelt (Cass. 8 juni 2016, RG 
P.16.0562.F, AC 2016, nr. 385, met concl. van advocaat-generaal VANDERMEERSCH op 
datum in Pas.). 
 
2. Uit artikel 216bis, § 2, achtste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling niet bevoegd is om het proportionaliteitsonderzoek van de 
voorgestelde minnelijke schikking in strafzaken te verrichten indien het hoger beroep 
waarvan ze kennisneemt hem dat niet opdraagt; het hoger beroep waarmee de 
inverdenkinggestelde noch een nietigheid van het vooronderzoek, noch een 
onregelmatigheid in de beschikking tot verwijzing, noch een grond van niet-ontvankelijkheid 
of van verval van de strafvordering aanvoert, en bijgevolg niet ontvankelijk is, verleent de 
kamer van inbeschuldigingstelling niet de bevoegdheid om de bezwaren te beoordelen en 
derhalve evenmin om het daaraan verbonden proportionaliteitsonderzoek te verrichten; de 
toekenning van die bevoegdheden kan niet voortvloeien uit de enkele omstandigheid dat 
een partij, ook al is die partij het openbaar ministerie, de uitoefening ervan heeft gevorderd 
(1). (1) Wanneer, met andere woorden, een hoger beroep niet ontvankelijk is in het licht van 
artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, wordt het dat evenmin wanneer, na het hoger 
beroep van de beklaagde tegen de verwijzingsbeschikking, een verruimde minnelijke 
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schikking wordt getroffen. Bovendien, en in tegenstelling tot wat de eiser aanvoerde, volgt 
hier niet uit dat het openbaar ministerie niet bevoegd zou zijn om op eigen initiatief een 
dergelijke minnelijke schikking te treffen, maar wel dat het bodemgerecht waarbij de 
beschikking tot verwijzing rechtsgeldig aanhangig is gemaakt, in dergelijk geval de instantie 
is die bevoegd is om uitspraak te doen over de wettigheid van die schikking en om deze in 
voorkomend geval te bekrachtigen, nadat de kamer van inbeschuldigingstelling de niet-
ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen die beschikking heeft vastgesteld.(M.N.B.) 
 
3. Krachtens artikel 216bis, § 2, elfde lid, Wetboek van Strafvordering, vervalt de tegen de 
dader uitgeoefende strafvordering indien hij de door het openbaar ministerie voorgestelde 
minnelijke schikking, na de bekrachtiging ervan door de bevoegde rechter, heeft aanvaard 
en nageleefd; hieruit volgt dat de betaling, verricht onder de ontbindende voorwaarde van 
terugbetaling in geval van niet-bekrachtiging, geen grond van verval van de strafvordering 
vormt. 
 
 

Hof van Cassatie 28 december 2021 (P.21.1602.F), www.juportal.be    

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211228.2F.1/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Bijzondere rechtsplegingen (in strafzaken) – Huiszoeking – Algemeen – 
Huiszoekingsbevel – Motivering – De plaats van de huiszoeking – Zoeking in een 
appartementsgebouw 
 
Samenvatting: Een huiszoekingsbevel is met redenen omkleed door de vermelding van het 
misdrijf dat men op het oog heeft, alsook van de plaats en het voorwerp van de huiszoeking. 
Geen enkele bepaling verbiedt de onderzoeksrechter, die een huiszoeking beveelt in een 
gebouw dat bestaat uit afzonderlijke woningen, om te beslissen dat deze zoeking het hele 
gebouw kan betreffen. 
 
Met noot: DE WAEL, F., “Het huiszoekingsbevel voor de zoeking in een 
appartementsgebouw”, RABG 2022, afl. 9, 626-630.  
 
 

Hof van Cassatie 12 januari 2022 (P.21.1696.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.13/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4
FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Uitlevering – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel  
 
Samenvatting: Wanneer het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel 
door de Raadkamer uitvoerbaar werd verklaard volgens artikel 3, tweede lid, van de wet van 
15 maart 1874 en dit uitvoerbaar verklaard bevel werd betekend aan de vreemdeling die 
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voorlopig werd aangehouden overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van die wet, is hij niet 
langer van zijn vrijheid beroofd op grond van het voorlopig aanhoudingsbevel dat de 
onderzoeksrechter op die basis verleende, maar is hij opgesloten krachtens het door de 
Raadkamer uitvoerbaar verklaarde buitenlandse aanhoudingsbevel en de beschikking waarin 
dit wordt vastgelegd; het beroep tegen het arrest dat nagaat of aan de door de 
onderzoeksrechter vastgestelde wettelijke voorwaarden voor voorlopige aanhouding is 
voldaan, wordt dan zonder voorwerp; dit ontneemt de vreemdeling niet het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte opdat de rechtbank op korte termijn zou oordelen over 
de wettigheid van zijn hechtenis en zijn invrijheidstelling zou bevelen indien die hechtenis 
onwettig is. (Art. 3 en 5, eerste en vierde lid, Uitleveringswet van 15 maart 1874, Art. 27, 
Wet betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis van 13 maart 1973 
en Art. 5, § 4 en 13, Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950). 
 
 

Hof van Cassatie 23 maart 2022 (P.21.1452.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.3/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Lasterlijke aangifte  - Kwaad opzet – Beoordeling  
 
2. Buitenvervolgingstelling 
 
Samenvatting: 1. De onwaarheid van het door de indiener van de aangifte ten laste gelegde 
feit impliceert niet noodzakelijk dat hij schuldig moet worden verklaard aan het misdrijf van 
lasterlijke aangifte bedoeld in artikel 445, tweede lid, van het Strafwetboek, daar dit misdrijf, 
naast het niet-bewezen karakter van het aangeklaagde feit, ook de vaststelling van andere 
bestanddelen vereist, waaronder het feit dat de indiener van de aangifte heeft gehandeld 
met kwaad opzet; om te oordelen over het bestaan van dit opzet, kan de rechter rekening 
houden met de omstandigheid dat de indiener van de aangifte te goeder trouw heeft 
kunnen geloven in de waarheid van de aangeklaagde feiten. (Art. 445, tweede lid, 
STRAFWETBOEK VAN 8 juni 1867). 
 
2. De buitenvervolgingstelling wegens onvoldoende bezwaren wat betreft het ten laste 
gelegde feit, doet blijken dat het geen grondslag heeft; de rechter die, ondanks die 
buitenvervolgingstelling, beslist dat de valsheid van het aangeklaagde feit niet is bewezen, 
met andere woorden dat het waar zou kunnen zijn, schendt artikel 445, tweede lid, van het 
Strafwetboek. (Art. 445, tweede lid, STRAFWETBOEK van 8 juni 1867). 
 
 

Hof van Cassatie 14 juni 2022 (P.22.0760.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
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Trefwoorden: 1. Voorlopige hechtenis - Handhaving – Beoordeling van de bewijswaarde van 
de gegevens tot vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld 
 
2. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Onderzoeksgerechten – Art. 6 EVRM – Niet van 
toepassing  
 
3. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Beoordeling volstrekte noodzakelijkheid  
 
4. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Beoordeling – Overname aanwijzingen van schuld 
uit de vordering van het OM  
 
5. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Beoordeling – Motivering – Antwoorden op 
conclusies  
 
6. Voorlopige hechtenis – Handhaving – Art. 5.3 EVRM – Redelijke duur voorlopige hechtenis 
– Beoordeling  
 
7.  Voorlopige hechtenis – Handhaving – Inverdenkinggestelde zelf niet of niet meer sedert 
geruime tijd ondervraagd – Gevolg  
 
8.   Voorlopige hechtenis – Handhaving – Beoordeling redelijke termijn – Criteria  
 
Samenvatting: 1. De onderzoeksgerechten beoordelen onaantastbaar de bewijswaarde van 
de gegevens tot vaststelling van de ernstige aanwijzingen van schuld. 
 
2. Artikel 6 EVRM is in de regel niet van toepassing voor de onderzoeksgerechten die 
oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis (1). (1) Cass. 14 juli 2021, AR 
P.21.0905.N, AC 2021, nr. 496; Cass. 7 april 2020, AR P.20.0356.N, AC 2021, nr. 229; Cass. 11 
februari 2020, AR P.20.0126.N, AC 2020, nr. 121; Cass. 27 november 2019, AR P.19.1134.F, 
AC 2019, nr. 630; Cass. 27 november 2019, AR P.19.1134.F, AC 2019, nr. 630; Cass. 1 
augustus 2018, AR P.18.0855.N, AC 2018, nr. 437; Cass. 27 mei 2014, AR P.14.0847.N, AC 
2014, nr. 383. 
 
3. Krachtens de artikelen 16, § 1, eerste lid, § 5, eerste en tweede lid, 22, zesde en zevende 
lid, en 30, §§ 1 en 4, Voorlopige Hechteniswet dient het onderzoeksgerecht dat de 
voorlopige hechtenis handhaaft, het bestaan vast te stellen van ernstige aanwijzingen van 
schuld ten aanzien van de inverdenkinggestelde; het moet ook de feitelijke omstandigheden 
van de zaak vermelden en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de 
inverdenkinggestelde, zodat blijkt dat de handhaving van de voorlopige hechtenis, op het 
tijdstip van de beslissing, volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid; daar de 
voorlopige hechtenis de uitzondering is en de redenen die haar rechtvaardigen mettertijd 
hun relevantie kunnen verliezen, kan de vraag of de handhaving van de voorlopige hechtenis 
volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid dan ook enkel worden beoordeeld na 
een nauwkeurig, geactualiseerd en geïndividualiseerd onderzoek van de feitelijke gegevens 
van de zaak (1); de loutere omstandigheid evenwel dat de motivering van eerdere 
beslissingen wordt overgenomen en dat er, in vergelijking met de vorige beslissing tot 



 65 

handhaving van de voorlopige hechtenis, in de nieuwe handhavingstitel geen melding wordt 
gemaakt van nieuwe elementen of gegevens, betekent als zodanig echter niet noodzakelijk 
dat er geen rekening werd gehouden met de vereiste individualisering en met het evolutief 
karakter van de voorlopige hechtenis (2). (1) Cass. 3 mei 2022, AR P.22.0548.N, AC 2022, nr. 
312 met concl. OM; Cass. 30 maart 2021, AR P.21.0388.N, AC 2021, nr. 236; Cass. 2 
december 2020, AR P.20.1153.F, AC 2020, nr. 742, met concl. van advocaat-generaal D. 
VANDERMEERSCH op datum in Pas.; Cass. 30 juni 2020, AR P.20.0680.N, AC 2020, nr. 463; 
Cass. 16 april 2019, AR P.19.0343.F, AC 2019, nr. 234; Cass. 15 januari 2015, AR P.15.0025.N, 
AC 2015, nr. 35; Cass. 22 december 2010, AR P.10.1918.F, AC 2010, nr. 765; Cass. 2 maart 
2004, AR P.04.01265.F, AC 2004, nr. 114; EHRM 9 februari 2021, Zohlandt t. Nederland en 
EHRM 9 februari 2021, Maassen t. Nederland, www.echr.coe.int; R. DECLERCQ, Beginselen 
van strafrechtspleging, Kluwer, 2014, 536-538; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. 
VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2021, 1180. (2) Cass. 30 juni 
2020, AR P.20.0680.N, AC 2020, nr. 463; Cass. 6 maart 2018, AR P.18.0220.N, AC 2018, nr. 
155. 
 
4. Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het onderzoeksgerecht voor de vaststelling van 
ernstige aanwijzingen van schuld lastens een inverdenkinggestelde de in de vordering van 
het openbaar ministerie aangedragen aanwijzingen over te nemen; evenmin is het 
onderzoeksgerecht verplicht te motiveren waarom het die aanwijzingen niet geheel of 
gedeeltelijk overneemt. 
 
5. Uit de artikelen 23, 4°, en 30, § 3, laatste lid, Voorlopige Hechteniswet volgt dat het 
onderzoeksgerecht inzake voorlopige hechtenis moet antwoorden op de conclusies van de 
partijen; rekening houdend met de korte termijn waarbinnen in deze materie moet worden 
beslist, moet het onderzoeksgerecht het in de conclusies gevoerde verweer niet tot in de 
bijzonderheden beantwoorden; uit dezelfde bepalingen van de Voorlopige Hechteniswet 
volgt dat indien in conclusies partijen het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld 
betwisten onder de vermelding van feitelijke gegevens, het onderzoeksgerecht dat de 
voorlopige hechtenis handhaaft, moet preciseren welke gegevens volgens haar dergelijke 
aanwijzingen opleveren; aldus beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer zonder dat 
het moet antwoorden op een aangevoerde betwisting over gegevens die het niet als 
ernstige aanwijzingen van schuld aanneemt (1). (1) Cass. 25 januari 2022, AR P.22.0074.N, 
AC 2022, nr. 66, T. Strafr. 2022, 111; Cass. 4 januari 2022, AR P.21.1655.N, AC 2022, nr. 3; 
Cass. 28 december 2021, AR P.21.1654.N, AC 2021, nr. 832; Cass. 5 januari 2021, AR 
P.20.1321.N, AC 2021, nr. 6; Cass. 17 juli 2019, AR P.19.0732.N, AC 2019, nr. 421; Cass. 8 mei 
2019, AR P.19.0441.F, AC 2019, nr. 273. 
 
6. Uit artikel 5.3. EVRM, dat beoogt de individuele vrijheid te beschermen, volgt dat indien 
de duur van de voorlopige hechtenis niet langer redelijk is, de betrokkene in vrijheid moet 
worden gesteld (1); of de duur van de voorlopige hechtenis redelijk is, wordt onaantastbaar 
beoordeeld door de rechter die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis; die beoordeling mag niet abstract of algemeen gebeuren, maar moet concreet 
zijn, rekening houdend met de specifieke gegevens van elke zaak; de duur van de voorlopige 
hechtenis heeft een invloed op de motiveringsverplichting van de handhavingsbeslissing, 
daar gronden die aanvankelijk afdoende leken, door het tijdsverloop hun rechtvaardigend 
vermogen kunnen verliezen (2). (1) Cass. 3 mei 2022, AR P.22.0548.N, AC 2022, nr. 312 met 
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concl. OM,; Cass. 4 januari 2022, AR P.21.1655.N, AC 2022, nr. 3; Cass. 28 december 2021, 
AR P.21.1654.N, AC 2021, nr. 832; Cass. 30 maart 2021, AR P.21.0388.N, AC 2021, nr. 236; 
Cass. 30 maart 2021, P.21.0388.N, AC 2021, nr. 236; Cass. 11 februari 2020, AR P.20.0126.N, 
AC 2020, nr. 121; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME en Ph. TRAEST, Strafrecht en 
strafprocesrecht in hoofdlijnen, Gompel & Svacina, 2019, 1219-1220. (2) Cass. 3 mei 2022, 
AR P.22.0548.N, AC 2022, nr. 312 met concl. OM; Cass. 8 maart 2022, AR P.22.0274.N, AC 
2022, nr. 175; Cass. 30 maart 2021, AR P.21.0388.N 236; Cass. 13 oktober 2020, AR 
P.20.0980.N 633; Cass. 30 juni 2020, AR P.20.0680.N, AC 2020, nr. 463; Cass. 16 april 2019, 
AR P.19.0343.F, AC 2019, nr. 234; Cass. 15 januari 2015, AR P.15.0025.N, AC 2015, nr. 35; 
Cass. 12 augustus 2008, AR P.08.1265.F, AC 2008, nr. 434; EHRM 9 februari 2021, Zohlandt t. 
Nederland en EHRM 9 februari 2021, Maassen t. Nederland, www.echr.coe.int; M.-A. 
BEERNAERT, H.D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 
2021, 1180-1181. 
 
7. Uit het enkele feit dat een inverdenkinggestelde zelf niet of sedert geruime tijd niet meer 
werd verhoord, volgt niet noodzakelijk dat zijn voorlopige hechtenis niet langer verantwoord 
is (1). (1) Cass. 3 mei 2022, AR P.22.0548.N, AC 2022, nr. 312 met concl. OM; Cass. 19 januari 
2021, AR P.21.0033.N, AC 2021, nr. 40. 
 
8. Bij de beoordeling van de redelijkheid van de termijn van de voorlopige hechtenis kan de 
rechter onder meer rekening houden met de complexiteit van de zaak, de voortgang van het 
onderzoek naar de feiten waarvoor de inverdenkinggestelde van zijn vrijheid is beroofd, 
alsook het gevaar voor recidive, collusie en onttrekking (1); bij afwezigheid van daartoe 
strekkende conclusie moet de rechter evenwel niet uitdrukkelijk het toetsen aan al die 
criteria vermelden; het onderzoeksgerecht dat moet oordelen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis moet op korte termijn beslissen, wat maakt dat het niet tot in de 
bijzonderheden op elk verweer van een inverdenkinggestelde moet antwoorden (2). (1) 
Cass. 3 mei 2022, AR P.22.0548.N, AC 2022, 312 met concl. OM; Cass. 4 januari 2022, AR 
P.21.1655.N, AC 2022, nr. 3; Cass. 28 december 2021, AR P.21.1654.N, AC 2021, nr. 832; Ph. 
DAENINCK, Praktische gids voorlopige hechtenis, Kluwer, 2015, 136. (2) Cass. 27 november 
2019, AR P.19.1134.F, AC 2019, nr. 630, T. Strafr. 2021, 131; Cass. 8 mei 2019, AR 
P.19.0441.F, AC 2019, nr. 273 en nota OM; Cass. 1 augustus 2018, AR P.18.0855.N, AC 2018, 
nr. 437; Cass. 27 mei 2014, AR P.14.0847.N, AC 2014, nr. 383 ; Cass. 20 mei 2014, AR 
P.14.0803.N, AC 2014, nr. 363; Cass. 2 januari 2013, AR P.12.2052.N, AC 2013, nr. 2. 
 
 

Hof van Cassatie 21 juni 2022 (P.22.0787.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.24/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Voorlopige hechtenis - Handhaving - Individualiseringsplicht en Evolutief 
karakter  
 
Samenvatting: Het enkele feit dat de handhavingsbeslissing verwijst naar elementen of 
gegevens die ook zijn vermeld in het bevel tot aanhouding, houdt niet in dat het 
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onderzoeksgerecht geen rekening houdt met de vereiste individualisering en met het 
evolutieve karakter van de voorlopige hechtenis. 
 
 

Hof van Cassatie 28 juni 2022 (P.22.0218.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220628.2N.15/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
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Trefwoorden: 1. Conclusie – Neergelegd ter griffie – Niet in aanmerking genomen – Geen 
excessief formalisme   
 
2. Rechtsplegingsvergoeding – Buitenvervolgingstelling  
 
Samenvatting: 1. In strafzaken moet behoudens in de hier niet toepasselijke regelingen van 
artikel 152 Wetboek van Strafvordering en artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering de conclusie in de regel blijken uit een geschrift dat, ongeacht zijn benaming 
of vorm, tijdens het debat ter rechtszitting door een partij of zijn advocaat aan de rechter 
wordt voorgelegd, waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis ervan heeft 
genomen en waarin middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn aangevoerd. 
Bijgevolg is het geschrift uitgaande van een partij of haar advocaat dat, ook al bevat het 
dergelijke middelen, niet tijdens het debat aan de rechter is voorgelegd maar aan de griffie is 
overgemaakt, zonder dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het andermaal ter 
rechtszitting is neergelegd of dat de eiser zijn middelen mondeling heeft aangevoerd, in de 
regel geen schriftelijke conclusie waarmee de rechter rekening moet houden. 
Het niet in aanmerking nemen van een conclusie die enkel op de griffie werd ingediend maar 
niet op de rechtszitting is neergelegd, getuigt niet van excessief formalisme en houdt geen 
miskenning in van het recht van verdediging, het recht op een eerlijk proces of het recht op 
een effectief rechtsmiddel. Niets belet een partij in overeenstemming met het geldend recht 
haar eerder op de griffie per elektronische weg ingediende conclusie ook neer te leggen op 
de rechtszitting, dan wel ter rechtszitting te verklaren dat zij haar op de griffie neergelegde 
conclusie herneemt en tot de hare maakt. 
 
2. Krachtens artikel 128 Wetboek van Strafvordering veroordeelt de raadkamer in geval van 
buitenvervolgingstelling de burgerlijke partij die het onderzoek heeft ingeleid door zijn 
burgerlijkepartijstelling voor de onderzoeksrechter, tot het betalen aan de 
inverdenkinggestelde van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. Deze 
verplichting geldt niet enkel ten aanzien van personen die nominatim in de klacht met 
burgerlijkepartijstelling zijn vermeld, maar ook ten aanzien van hen die in een latere 
vordering van het openbaar ministerie worden vermeld als personen tegen wie de 
strafvordering is ingesteld. 
16.Uit die bepaling moet ook worden afgeleid dat indien een burgerlijke partij hoger beroep 
aantekent tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling zonder hierin te worden 
voorafgegaan of gevolgd door het openbaar ministerie en de kamer van 
inbeschuldigingstelling oordeelt dat de strafvordering ingesteld tegen de in de beschikking 
vermelde inverdenkinggestelde niet ontvankelijk is, de kamer van inbeschuldigingstelling de 
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burgerlijke partij moet veroordelen tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan die 
inverdenkinggestelde, voor zover die is bijgestaan door een raadsman. 
 
 

Hof van Cassatie 5 juli 2022 (P.22.0868.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220705.VAK.8/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: 1. Voorlopige hechtenis – Inzage in het dossier 
 
2. Wapengelijkheid – Rechtsbeginsel?  
 
Samenvatting: 1. Het recht van verdediging, waartoe het recht op tegenspraak behoort, 
vereist dat wanneer aan het dossier gegevens uit een ander strafdossier worden gevoegd, de 
verdediging inzage krijgt van alle pertinente elementen uit dat dossier, zowel à charge als à 
décharge, die beschikbaar zijn. Daartoe behoren niet enkel de elementen die een 
rechtstreeks belang hebben voor de feiten van de zaak, maar ook deze die betrekking 
kunnen hebben op de ontvankelijkheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid van de eerst 
vermelde elementen. Dat recht is evenwel niet absoluut en kan onderhevig zijn aan 
beperkingen, onder meer in de fase van het gerechtelijk onderzoek, wanneer de 
inverdenkinggestelde zich nog niet voor de vonnisrechter moet verdedigen tegen de lastens 
hem ingebrachte beschuldiging. Ook kunnen de gegevens verkregen uit het afzonderlijke 
dossier zelf nog het voorwerp uitmaken van een lopend onderzoek en vallen onder het 
geheim van het onderzoek bepaald in artikel 57, § 1, Wetboek van Strafvordering. 
Het recht van verdediging vereist niet dat op het moment waarop het onderzoeksgerecht op 
grond van artikel 21 Voorlopige Hechteniswet overgaat tot het nazicht van de 
regelmatigheid van het bevel tot aanhouding en de noodzakelijkheid van de handhaving van 
de voorlopige hechtenis, reeds alle voormelde elementen zijn toegevoegd aan het dossier. 
Dat recht vereist in deze fase evenmin dat de verdachte inzage krijgt van andere stukken uit 
een afzonderlijk strafdossier dan deze die aan het voorliggende dossier zijn gevoegd, louter 
op grond van zijn niet aannemelijk gemaakte aanvoering dat uit die stukken gegevens à 
décharge of nietigheden kunnen blijken. 
 
2. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van wapengelijkheid, dat onderscheiden zou zijn 
van de algemene beginselen van de eerbiediging van het recht van verdediging en van het 
recht op een eerlijke behandeling van de zaak. 
 
 

Hof van Cassatie 2 augustus 2022 (P.22.1002.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220802.VAK.2/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  
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Trefwoorden: Voorlopige hechtenis – Verlenging – Waarborgen voor de 
inverdenkinggestelde ingebed in de wet 
 
Samenvatting: De Voorlopige Hechteniswet beperkt tijdens het gerechtelijk onderzoek de 
geldigheid van een vrijheidsberovende titel in de tijd en de voorlopige hechtenis wordt 
bovendien onderworpen aan een periodieke controle door de onderzoeksgerechten waarbij 
die gerechten en ook het Hof op korte en binnen de wet vastgelegde termijnen 
overeenkomstig de artikelen 21, § 1, en § 6, 22, eerste en tweede lid, 30, § 3, tweede lid, en 
§ 4, en 31, § 3, tweede lid, § 4 en § 5, Voorlopige Hechteniswet uitspraak moeten doen over 
de handhaving van de voorlopige hechtenis en dit op straffe van invrijheidstelling van de 
inverdenkinggestelde bij een niet-tijdige beslissing. 
Het onderzoeksgerecht moet bij de beslissing over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis rekening houden met de op dat ogenblik beschikbare gegevens. 
De Voorlopige Hechteniswet waarborgt aldus in het belang van een inverdenkinggestelde de 
in artikel 5.3 en 5.4 EVRM vermelde rechten, meer bepaald om ingeval van arrestatie of 
gevangenhouding overeenkomstig artikel 5.1.c) EVRM onmiddellijk voor een rechter te 
worden geleid, binnen een redelijke termijn te worden berecht of in vrijheid te worden 
gesteld en om voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over 
de wettigheid van de gevangenhouding of de invrijheidstelling beveelt indien de 
gevangenhouding onrechtmatig is. 
Noch uit artikel 5 EVRM, noch uit de voormelde bepalingen van de Voorlopige Hechteniswet, 
noch uit artikel 32 Voorlopige Hechteniswet dat erin voorziet dat de in de artikelen 21, § 1, 
22, 30, § 3 en 31, § 3, bepaalde termijnen worden geschorst tijdens de duur van een uitstel 
op verzoek van de verdachte of van zijn raadsman, noch uit het algemeen rechtsbeginsel 
houdende eerbiediging van het recht van verdediging, kan worden afgeleid dat een 
verdachte recht heeft op een uitstel van de periodieke controle door het onderzoeksgerecht 
indien hij meent dat de uitvoering van in het vooruitzicht gestelde onderzoekshandelingen 
de beslissing over de handhaving kan beïnvloeden. 
Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar of wordt ingegaan op een verzoek om uitstel 
van behandeling van de periodieke beoordeling van de handhaving van de voorlopige 
hechtenis dat wordt ingegeven door een in het vooruitzicht gestelde uitvoering van een 
onderzoekshandeling, waarvan het resultaat noodzakelijkerwijze nog niet is gekend. Voor 
het verwerpen van een dergelijk verzoek geldt geen bijzondere motiveringsplicht. 
 
 

Hof van Cassatie 9 augustus 2022 (P.22.1043.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220809.VAK.3/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Voorlopige hechtenis - Handhaving - Antwoordverplichting op conclusies  
 
Samenvatting: De door artikel 23, 4°, Voorlopige Hechteniswet opgelegde verplichting te 
antwoorden op conclusies van partijen, die volgens artikel 30, § 3, derde lid, Voorlopige 
Hechteniswet ook van toepassing is op de kamer van inbeschuldigingstelling, moet, rekening 
houdend met de korte termijn waarbinnen het onderzoeksgerecht moet beslissen over de 
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handhaving van de voorlopige hechtenis, op een redelijke wijze worden ingevuld. Daaruit 
volgt dat indien de inverdenkinggestelde louter op grond van een aantal feitelijke gegevens 
aanvoert dat de gronden tot handhaving van de voorlopige hechtenis kunnen worden 
geneutraliseerd door een invrijheidstelling onder voorwaarden of tegen een borgsom of 
door een voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht, het onderzoeksgerecht deze 
aanvoering kan beantwoorden en verwerpen met de reden dat dit niet het geval is. 
 
 

Hof van Cassatie 9 augustus 2022 (P.22.1036.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220809.VAK.2/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Voorlopige hechtenis - Bevel tot aanhouding - Bewijswaarde van het verhoor - 
Zwijgrecht 
 
Samenvatting: Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsook miskenning van 
de bewijskracht van het verhoor van de eiser door de federale politie: de eiser werd eerst 
verhoord door de federale politie zonder bijstand van zijn raadsman; de eiser heeft bij dit 
verhoor meegedeeld dat mr. Jean Flamme zijn raadsman is, maar deze werd niet 
opgeroepen; het oordeel door het arrest dat eisers argument ter zake feitelijke grondslag 
mist, miskent de bewijskracht van het proces-verbaal van verhoor; een afstand van het recht 
op bijstand moet vrijwillig en wel overwogen zijn, wat betekent dat de betrokkene moet zijn 
geïnformeerd over zijn rechten en over de gevolgen van een eventuele afstand; uit het feit 
dat de eiser zich bij het verhoor systematisch heeft beroepen op zijn zwijgrecht volgt dat de 
afstand, voor zover die er was, niet wel overwogen kan zijn geweest; eisers recht van 
verdediging is onherstelbaar miskend, waardoor de procedure niet meer kan worden 
verdergezet; aan het eerste verhoor kan bovendien niet de minste bewijswaarde worden 
toegekend daar de eiser werd niet verhoord over de feiten. 
Het staat aan de rechter onaantastbaar te oordelen of een inverdenkinggestelde vrijwillig en 
wel overwogen afstand heeft gedaan van het recht op bijstand van een raadsman. Uit het 
enkele feit dat een inverdenkinggestelde zich bij een verhoor heeft beroepen op zijn 
zwijgrecht, volgt niet dat hij niet vrijwillig en niet wel overwogen afstand heeft gedaan van 
zijn recht op bijstand van een raadsman. 
 
 

Hof van Cassatie 9 augustus 2022 (P.22.1050.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220809.VAK.7/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Voorlopige hechtenis - Handhaving - Mogelijkheden en verplichtingen van het 
onderzoeksgerecht  
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Samenvatting: Het onderzoeksgerecht dat op korte termijn moet beslissen over de 
handhaving van de voorlopige hechtenis, moet niet elk detail van in een conclusie 
aangevoerde middelen beantwoorden. 
Geen enkele bepaling belet het onderzoeksgerecht een conclusie van een 
inverdenkinggstelde te beantwoorden door loutere overname van de redenen van de 
vordering van de procureur-generaal, indien de in de conclusie aangevoerde middelen 
daarmee zijn ontmoet. 
Bij de beoordeling van de handhaving van de voorlopige hechtenis mag het 
onderzoeksgerecht geen blijk geven van enig automatisme dat onverenigbaar is met het 
evolutief karakter van de voorlopige hechtenis. Dit verbod op automatisme houdt evenwel 
niet in dat het onderzoeksgerecht bij een hernieuwde en dus geactualiseerde beoordeling 
geen rekening mag houden met de elementen die het voorheen in aanmerking heeft 
genomen. Het staat immers aan het onderzoeksgerecht te oordelen of uit die elementen, 
desgevallend aangevuld met andere, rekening houdend met de voortgang van het 
onderzoek en het verstreken tijdsverloop, nog steeds gevaren voor recidive, collusie en 
onttrekking kunnen worden afgeleid die een verdere handhaving van de voorlopige 
hechtenis noodzakelijk maken. 
Uit het enkele feit dat het onderzoeksgerecht herhaaldelijk de beslissing motiveert door 
overname van de redenen van de vordering van de procureur-generaal volgt niet dat 
daardoor blijk wordt gegeven van een verboden automatisme, voor zover die vordering 
telkens een geactualiseerd beeld van de stand van het onderzoek verstrekt. 
Het onderzoeksgerecht kan de met feitelijke gegevens gestaafde betwistingen betreffende 
het gevaar voor recidive, collusie en onttrekking en de noodzaak van de handhaving van de 
voorlopige hechtenis voor het verder onderzoek en het neutraliseren van die gevaren door 
het opleggen van een borgsom of voorwaarden beantwoorden en verwerpen door met 
verwijzing naar de dossiergegevens vast te stellen dat die gevaren wel degelijk bestaan en 
niet door een borgsom of voorwaarden kunnen worden geneutraliseerd. 
 
 

Hof van Cassatie 16 augustus 2022 (P.22.1094.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220816.VAK.6/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Openbare schennis van de goede zeden  
 
Samenvatting: Het misdrijf van exhibitionisme vereist dat de dader op een openbare plaats 
of op een plaats die zichtbaar is voor het publiek de eigen ontblote geslachtsdelen toont of 
een seksuele daad stelt terwijl hij weet dat derden dit ongewild zullen waarnemen of 
kunnen waarnemen. 
 
 

Hof van Cassatie 30 augustus 2022 (P.22.1149.N), www.juportal.be   
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Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220830.VAK.4/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Voorlopige hechtenis - Handhaving - Voeging van stukken aan het dossier - 
Ernstige aanwijzing van schuld - Beluisteren van opnames 
 
Samenvatting: Uit de loutere voeging van bepaalde stukken uit een ander strafdossier bij 
een lastens een inverdenkinggestelde gevoerd gerechtelijk onderzoek, volgt niet dat de 
inverdenkinggestelde in het kader van de beoordeling van de handhaving van zijn voorlopige 
hechtenis daardoor automatisch recht van toegang verkrijgt tot dit ander strafdossier. Het 
staat aan de inverdenkinggestelde aannemelijk te maken dat zijn recht van verdediging in 
het kader van de beoordeling van zijn voorlopige hechtenis vereist dat hem die toegang 
wordt verstrekt en aan het onderzoeksgerecht om daarover te oordelen. 7. Het staat aan het 
onderzoeksgerecht te oordelen of in het licht van de feitelijke gegevens die de grondslag 
vormen voor het aannemen van ernstige aanwijzingen van schuld, het niet kunnen 
beluisteren van aan het gerechtelijk onderzoek gevoegde geluidopnamen het recht van 
verdediging van een inverdenkinggestelde daadwerkelijk heeft aangetast. 
 
 

Hof van Cassatie 6 september 2022 (P.22.1159.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220906.2N.22/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Voorlopige hechtenis - Handhaving – Motivering  
 
Samenvatting: Het onderzoeksgerecht kan de met feitelijke gegevens gestaafde 
betwistingen betreffende het gevaar voor recidive en collusie beantwoorden en verwerpen 
door met verwijzing naar concrete dossiergegevens uit het gerechtelijk onderzoek vast te 
stellen dat die gevaren wel degelijk bestaan. De redenen die worden aangenomen ter 
staving van het actueel karakter van het recidive- en collusiegevaar mogen niet dermate 
algemeen zijn dat ze kunnen gelden ter verantwoording van om het even welke voorlopige 
hechtenis. 
De redenen die het arrest bevat ter staving van het oordeel dat er nog steeds een collusie- 
en recidivegevaar is, zijn dermate algemeen dat ze niet kunnen worden beschouwd als een 
antwoord op het in de appelconclusie van de eiser ontwikkelde concrete verweer. 
 
 

Hof van Cassatie 13 september 2022 (P.22.1167.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.22/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  
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Trefwoorden: Voorlopige hechtenis – Aanhouding – Voorafgaande ondervraging - Verwijzing 
naar eerder aan de politie door de verdachte afgelegde verklaringen   
 
Samenvatting: Artikel 16, § 2, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat tenzij de 
verdachte voortvluchtig is of zich verbergt, de onderzoeksrechter vooraleer een bevel tot 
aanhouding te verlenen, de verdachte moet ondervragen over de feiten die aan de 
beschuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een 
bevel tot aanhouding en zijn opmerkingen moet horen. 
De voorafgaande ondervraging heeft tot doel de onderzoeksrechter in te lichten over het 
standpunt van de verdachte over de hem verweten feiten en aldus zijn recht van verdediging 
te waarborgen. 
De wetgever heeft niet nader bepaald hoe de voorafgaande ondervraging precies moet 
verlopen. Het is niet noodzakelijk dat de onderzoeksrechter aan de verdachte gerichte 
vragen stelt. Wel moet blijken dat de onderzoeksrechter de verdachte de gelegenheid heeft 
gegeven zijn opmerkingen te formuleren betreffende de hem verweten feiten. 
Noch de tekst van de in het middel vermelde bepalingen, noch de wetsgeschiedenis van de 
Voorlopige Hechteniswet noch het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het 
recht van verdediging noch enig andere bepaling verzetten zich ertegen dat de 
onderzoeksrechter bij de voorafgaande ondervraging van de verdachte verwijst naar de 
eerder aan de politie afgelegde verklaringen van de verdachte en vraagt of de verdachte die 
verklaringen al dan niet bevestigt, voor zover aan de verdachte duidelijk is gemaakt welke de 
feiten zijn die aan de beschuldiging ten grondslag liggen en de ondervraging door de politie 
daarop betrekking heeft. 
Een dergelijke vraagstelling stelt de verdachte wel degelijk in staat zijn zienswijze over de 
hem verweten feiten ter kennis te brengen van de onderzoeksrechter en plaatst hem niet in 
de positie die de uitoefening van zijn recht van verdediging belemmert. 
Die regel geldt zowel voor verdachten die worden verhoord in een taal die zij begrijpen als 
voor verdachten die worden verhoord met behulp van een tolk. 
 
 

Hof van Cassatie 13 september 2022 (P.22.1170.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.24/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Voorlopige hechtenis – Handhaving – Motivering – Geen automatisme of 
stereotiepe overwegingen die onverenigbaar zijn met het evolutief karakter van de 
voorlopige hechtenis     
 
Samenvatting: Krachtens de artikelen 16, § 1, eerste lid, § 5, eerste en tweede lid, 22, zesde 
en zevende lid, en 30, § 1, en § 4, Voorlopige Hechteniswet dient de rechter die de 
voorlopige hechtenis handhaaft het bestaan vast te stellen van ernstige aanwijzingen van 
schuld ten aanzien van de inverdenkinggestelde. Hij moet ook de feitelijke omstandigheden 
van de zaak vermelden en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de 
inverdenkinggestelde, zodat blijkt dat de handhaving van de voorlopige hechtenis, op het 
tijdstip van de beslissing, volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid. Daar de 
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voorlopige hechtenis de uitzondering is en de redenen die haar rechtvaardigen mettertijd 
hun relevantie kunnen verliezen, kan de vraag of de handhaving van de voorlopige hechtenis 
volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid dan ook enkel worden beoordeeld na 
een nauwkeurig, geactualiseerd en geïndividualiseerd onderzoek van de feitelijke gegevens 
van de zaak. De rechter mag bij de verlenging van de voorlopige hechtenis geen blijk geven 
van een automatisme en van stereotiepe overwegingen die onverenigbaar zijn met het 
evolutief karakter van de voorlopige hechtenis. 

Het bestreden arrest grondt de handhaving van de voorlopige hechtenis op de 
overwegingen dat de in het bevel tot aanhouding van 21 oktober 2021 vermelde 
ernstige aanwijzingen van schuld nog steeds bestaan en dat de gegevens eigen aan de 
zaak en aan de persoonlijkheid van de eiser, die in het bevel tot aanhouding van 21 
oktober 2021 en in de beroepen beschikking van 19 augustus 2022 zijn vermeld, 
omstandigheden uitmaken die nog steeds bestaan en die dermate de openbare 
veiligheid raken dat hierdoor de handhaving van de voorlopige hechtenis van de eiser 
volstrekt noodzakelijk is. De arresten van 9 mei 2022 en van 26 juli 2022 die hebben 
beslist tot de handhaving van de voorlopige hechtenis zijn op identieke wijze 
gemotiveerd in die zin dat ze telkens enkel verwijzen naar de redenen van het bevel 
tot aanhouding en de redenen van de beroepen beschikkingen. 
Daaruit volgt dat na een vrijheidsberoving van meer dan tien maanden de hechtenis 
van de eiser wordt gehandhaafd met als enige motivering de overname van redenen 
die werden aangenomen door de onderzoeksrechter bij de aanvang van de voorlopige 
hechtenis en van de redenen vermeld in voorafgaande beslissingen, zonder enig 
concreet verband met de feitelijke gegevens van de zaak en de elementen betreffende 
eisers persoonlijkheid zoals die uit het onderzoek blijken op het tijdstip van het arrest. 
Een dergelijke handhavingsbeslissing is niet naar recht verantwoord. 

 
 

C. Andere arresten van het Hof van Cassatie  
 
 

Hof van Cassatie 11 januari 2022 (P.21.1560.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.2/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Drukpersmisdrijf – Beledigende en lasterlijke berichten op openbaar 
Facebookprofiel – Regeling van rechtsgebied     
 
Samenvatting: Het drukpersmisdrijf vereist een strafbare meningsuiting in een tekst die 
vermenigvuldigd is door een drukpers of een gelijkaardig procedé; digitale verspreiding 
vormt een dergelijk gelijkaardig procedé (1). (1) Cass. 8 november 2016, AR P.16.0958.N, AC 
2016, nr. 632; Cass. 29 januari 2013, AR P.12.1988.N, AC 2013, nr. 71. 
Wanneer de procedure lijkt uit te wijzen dat de strafvordering deels betrekking heeft op de 
vermenigvuldiging en digitale verspreiding van beelden en tekst die een strafbare 
meningsuiting kunnen inhouden is de correctionele rechtbank onbevoegd om van de 
vorderingen van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partijen kennis te nemen en 
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is er grond tot regeling van rechtsgebied door de beschikking van verwijzing van de 
raadkamer te vernietigen en de zaak te verwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling 
(1). (1) Cass. 8 november 2016, AR P.16.0958.N, AC 2016, nr. 632; Cass. 29 januari 2013, AR 
P.12.1988.N, AC 2013, nr. 71. 
 
 

Hof van Cassatie 30 maart 2022 (P.22.0092.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220330.2F.2/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Hof van assisen – Beschuldigde wordt achter een glazen wand geplaatst   
 
Samenvatting: Wanneer de beschuldigde, zich beroepend op een ongelijke behandeling ten 
opzichte van de beklaagde die voor een ander strafgerecht verschijnt, vraagt om 
verwijdering van de glazen wand waarachter hij tijdens de procedure voor het hof van 
assisen om dwingende veiligheidsredenen wordt geplaatst, dan wordt de afwijzing van dit 
verzoek op afdoende wijze gerechtvaardigd door de overweging dat de specifieke 
veiligheidsmaatregelen genomen tijdens de behandeling van een strafzaak voor het hof van 
assisen, met name de inrichting van een speciale box met een glazen raam waarachter de 
beschuldigde verschijnt, bijdragen tot een goede rechtsbedeling in het belang van de leden 
van het hof, het publiek en de juryleden, die bescherming moeten genieten bij de 
uitoefening van hun gerechtelijke functie zonder enige vrees te hebben, dat die maatregelen 
worden gerechtvaardigd door "een potentiële graad van gevaarlijkheid" die verschilt van die 
bij correctionele terechtzittingen voor de rechtbanken of hoven van beroep, en dat het 
aangebrachte raam niet strijdig is met het principe van mondelinge debatten, daar deze 
voorziening het mogelijk maakt de eiser te zien en te horen, noch met het vermoeden van 
onschuld, waaraan de glazen wand niets verandert, noch met het recht van verdediging, 
daar de beschuldigde door de opening in het raam, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid, met zijn raadsman kan communiceren. (Art. 10 en 11 Gecoördineerde 
Grondwet van 17 februari 1994 en Art. 6, § 2 Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950). 
 
 

Hof van Cassatie 30 maart 2022 (P.21.0916.F), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220330.2F.12/FR?HiLi=eNpLtDKwqq4
FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Herziening van de veroordeling    
 
Samenvatting: Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 11 juli 2018 
omvat de notie ’gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet 
bekend was en waarvan de veroordeelde het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde 
van het geding’ zowel een feitelijke omstandigheid als een gewijzigd deskundigeninzicht; om 
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te gelden als grond voor herziening moet het onbekende en onmogelijk tijdens het geding 
aan te tonen gegeven relevant zijn, dit wil zeggen een ernstig vermoeden doen rijzen dat 
indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid 
tot een vrijspraak of tot verval van de strafvordering, tot vaststelling van verjaring van de 
strafvordering of tot toepassing van een minder strenge straf; bijgevolg moet, zowel volgens 
de oude als volgens de nieuwe wet, de feitelijke omstandigheid die wordt ingeroepen als 
grond voor herziening, de nodige nieuwheid, aannemelijkheid en relevantie vertonen om 
een gegronde twijfel te doen ontstaan over de uitkomst van de beoogde procedure; dit is 
niet het geval voor een feit dat tijdens het geding aan tegenspraak van de partijen werd of 
kon worden onderworpen, voor een feit waarvoor niets de beschuldigde heeft belet om het 
te gelegener tijd vast te stellen, voor een feit dat de aanvrager van de herziening op 
onnauwkeurige, hypothetische of niet te objectiveren wijze aanvoert of voor een feit dat 
terug te brengen is tot een cirkelredenering. (Art. 443, eerste lid, 3°, WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING van 17 november 1808). 
 
 

Hof van Cassatie 28 juni 2022 (P.22.0729.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220621.2N.25/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Wraking - Conclusie – Conclusietermijnen – Schriftelijke conclusie    
 
Samenvatting: Een partij in een strafprocedure, met inbegrip van het openbaar ministerie, is 
niet verplicht haar verweer of standpunt te verwoorden in een schriftelijke conclusie, ook 
niet wanneer haar daartoe de gelegenheid is geboden bij een beslissing alvorens recht te 
doen op grond van artikel 152, § 1, Wetboek van Strafvordering. Het feit dat een partij geen 
gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid, belet haar niet om haar verweer te voeren of 
haar standpunt kenbaar te maken in een louter mondelinge uiteenzetting ter rechtszitting. 
Onder voorbehoud van het behoorlijke verloop van de rechtszitting staat het niet aan de 
rechter om dat recht van een partij te beknotten of te negeren. 
Het openbaar ministerie dat uitsluitend mondeling vordert na de hem verleende 
conclusietermijn te hebben laten verstrijken, kan de andere partijen in het strafproces 
verrassen door in zijn vordering, met kennis van de reeds neergelegde schriftelijke 
conclusies van die partijen, redelijkerwijze door de andere partijen niet te verwachten 
argumenten aan te voeren met een mogelijke gewichtige impact op de uitkomst van de 
zaak. 6. De rechter bepaalt in de regel onaantastbaar of en in welke mate de gezegden van 
het openbaar ministerie in zijn vordering vereisen dat de andere partijen daarop kunnen 
repliceren met navolgende conclusies of op navolgende rechtszittingen. De rechter houdt 
daarbij rekening met alle dienstige gegevens, waaronder het belang van de zaak voor de 
partijen, het voorbije procesverloop, het vereiste om de zaak binnen een redelijke termijn af 
te handelen, het gevaar voor rechtsmisbruik en het recht van verdediging en het recht op 
een eerlijk proces van alle partijen. 
De rechter die, geplaatst in de hier bedoelde situatie, bij een nieuwe beslissing alvorens 
recht te doen de aanvang van de pleidooien verdaagt naar een volgende rechtszitting, een 
datum bepaalt tot wanneer de beklaagde nog een schriftelijke repliekconclusie kan 
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neerleggen en een bijkomende rechtsdag vastlegt waarop de beklaagde nog extra 
mondelinge elementen kan bijbrengen, neemt door het enkele feit dat hij de mondelinge 
vordering van het openbaar ministerie integraal aanhoort en daarvan nota’s neemt, geen 
houding aan waaruit enige vooringenomenheid ten nadele van de beklaagde blijkt of die een 
objectief gerechtvaardigde vrees voor een gebrek aan onpartijdigheid verantwoordt. 
Integendeel eerbiedigt de rechter aldus het recht van verdediging van alle partijen. 
Het enkele feit dat de beklaagde een langere conclusietermijn of een latere rechtsdag had 
gewenst voor het formuleren van zijn repliek of dat de rechter zijn beslissing niet laat 
voorafgaan door een debat over de specifieke wensen van de beklaagde inzake de duur van 
de conclusietermijn of de datum voor de bijkomende rechtszitting, laat evenmin enige 
partijdigheid van de rechter vermoeden. 
Eenmaal de rechter zijn beslissing heeft kenbaar gemaakt en heeft toegelicht dat de 
pleidooien zullen worden gehouden in een bepaalde volgorde, moet hij daarover niet meer 
in debat gaan met de partijen. Uit het enkele feit dat de rechter vervolgens de rechtszitting 
schorst en de zittingzaal verlaat, kan dan ook evenmin enige partijdigheid worden afgeleid. 
 
 

Hof van Cassatie 28 juni 2022 (P.22.0714.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220628.2N.5/NL?HiLi=eNpLtDKwqq4F
AAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Verwijzing van de ene rechtbank naar de andere - Algemeen - ‘Gewettigde 
verdenking’ Begrip - Voorwaarden   
 
Samenvatting: Volgens artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering kan in 
strafzaken elke belanghebbende partij het Hof verzoeken om op grond van gewettigde 
verdenking een zaak te verwijzen van een rechtscollege naar een ander rechtscollege van 
dezelfde hoedanigheid. 
Volgens artikel 545, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan de kamer van het Hof die 
kennis neemt van het cassatieberoep in criminele, correctionele en politiezaken onmiddellijk 
einduitspraak doen over een verzoek tot verwijzing wanneer de in het verzoekschrift en de 
bewijsstukken overgelegde gegevens daartoe volstaan. 
De in het verzoekschrift en de bewijsstukken overgelegde gegevens laten het Hof toe 
onmiddellijk uitspraak te doen. 
Er is sprake van gewettigde verdenking in de zin van artikel 542, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering wanneer de aangevoerde feiten bij partijen of derden een gewettigde 
verdenking kunnen doen ontstaan over het vermogen van de betrokken magistraten om op 
onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen. Het Hof moet daarbij onderzoeken of 
de verdenkingen die een partij op dat vlak meent te kunnen koesteren, objectief gezien 
verantwoord zijn. Daarbij moet worden aangenomen dat tot bewijs van het tegendeel 
rechters worden vermoed onpartijdig, onafhankelijk en onbevangen te oordelen. 
Het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtscollege naar een ander rechtscollege 
wegens gewettigde verdenking is bovendien slechts ontvankelijk als de verdenking kan 
worden aangenomen ten aanzien van alle magistraten van het betrokken rechtscollege. 
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Uit artikel 13 Grondwet, dat bepaalt dat niemand tegen zijn wil kan worden afgetrokken van 
de rechter die de wet hem toekomt, volgt niet dat eens een strafzaak is gedagvaard voor een 
bepaalde correctionele kamer en die kamer een conclusiekalender heeft vastgelegd en een 
datum voor behandeling heeft bepaald, die zaak niet meer aan die kamer kan worden 
onttrokken. De voorzitter van de rechtbank kan op grond van artikel 90 Gerechtelijk 
Wetboek en rekening houdend met het bijzonder reglement van de rechtbank een bij een 
bepaalde correctionele kamer aanhangige zaak wel degelijk aan die kamer onttrekken en 
hertoebedelen aan een andere kamer, voor zover daartoe een objectieve reden voorhanden 
is. 
Uit de artikelen 5 en 6 EVRM volgt dat de rechter erover moet waken dat de redelijke 
termijn van de voorlopige hechtenis en de redelijke termijn waarbinnen over een 
strafvordering moet zijn beslist, niet worden overschreden. 
 
 

Hof van Cassatie 30 augustus 2022 (P.22.0939.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220830.VAK.1/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Verwijzing van de ene rechtbank naar de andere - Algemeen - Gewettigde 
verdenking 
 
Samenvatting: Volgens artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering kan in 
strafzaken elke belanghebbende partij het Hof verzoeken om op grond van gewettigde 
verdenking een zaak te verwijzen van een rechtscollege naar een ander rechtscollege van 
dezelfde hoedanigheid. 
Volgens artikel 545, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan de kamer van het Hof die 
kennis neemt van het cassatieberoep in criminele, correctionele en politiezaken onmiddellijk 
einduitspraak doen over een verzoek tot verwijzing wanneer de in het verzoekschrift en de 
bewijsstukken overgelegde gegevens daartoe volstaan. 
De in het verzoekschrift en de bewijsstukken overgelegde gegevens laten het Hof toe 
onmiddellijk uitspraak te doen. 
Er is sprake van gewettigde verdenking in de zin van artikel 542, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering wanneer de aangevoerde feiten bij partijen of derden een gewettigde 
verdenking kunnen doen ontstaan over het vermogen van de betrokken magistraten om op 
een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen. Het Hof moet daarbij 
onderzoeken of de verdenkingen die een partij op dat vlak meent te kunnen koesteren, 
objectief gezien verantwoord zijn. Daarbij moet worden aangenomen dat tot bewijs van het 
tegendeel rechters worden vermoed onpartijdig, onafhankelijk en onbevangen te oordelen. 
Het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtscollege naar een ander rechtscollege 
wegens gewettigde verdenking is bovendien slechts ontvankelijk als de verdenking kan 
worden aangenomen ten aanzien van alle magistraten van het betrokken rechtscollege. 
Uit de loutere omstandigheid dat een magistraat van een bepaalde afdeling van een 
rechtbank en de conciërge van het gerechtsgebouw van diezelfde afdeling als slachtoffer en 
benadeelde persoon betrokken zijn in een strafzaak, kan als zodanig niet worden afgeleid 
dat er bij de partijen of bij derden een gewettigde verdenking kan ontstaan over het 
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vermogen van alle rechters van die rechtbank, met inbegrip van de rechters die werkzaam 
zijn in andere afdelingen ervan, om op een onafhankelijke en onpartijdige wijze over die 
strafzaak uitspraak te doen. 
 
 

Hof van Cassatie 13 september 2022 (P.22.0907.N), www.juportal.be   

 
Hyperlink: 
https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.19/NL?HiLi=eNpLtDKwqq
4FAAZPAf4=  

 
Trefwoorden: Wraking – Gewettigde verdenking  
 
Samenvatting: Gewettigde verdenking in de zin van artikel 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek 
veronderstelt dat een rechter niet in staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze 
uitspraak te doen in de zaak of dat bij de partijen en de publieke opinie gewettigde twijfel 
bestaat over zijn geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen. Die twijfel moet evenwel 
objectief gerechtvaardigd zijn. 
3. Uit het enkele feit dat een rechter een beslissing neemt die volgens een partij een onjuiste 
toepassing van het recht inhoudt, kan geen gewettigde verdenking worden afgeleid. Dat 
geldt ook indien een rechter ondanks de voorgehouden schorsende werking van een 
rechtsmiddel oordeelt dat hij rechtsmacht behoudt om verder van de zaak kennis te nemen. 
De wrakingsprocedure wegens gewettigde verdenking kan niet worden gebruikt als een 
rechtsmiddel tegen beslissingen die een partij niet zint. 
 
 
2.5. Grondwettelijk Hof  
 

Grondwettelijk Hof 15 september 2022 (108/2022), www.const-court.be    

 
Hyperlink: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-108n.pdf  

 
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Rechtsplegingsvergoeding - Burgerlijke partij die de 
strafvordering instelt - Betaling aan de inverdenkinggestelde die voor bepaalde feiten buiten 
vervolging wordt gesteld en wegens andere feiten wordt verwezen naar het vonnisgerecht  
 
Samenvatting: Bij arrest van 30 september 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 15 oktober 2021, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : 
 
« Schendt artikel 128, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet in zover de burgerlijke partij die de strafvordering instelt door een klacht met 
burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter steeds gehouden is een 
rechtsplegingsvergoeding te betalen aan de partij die door het onderzoeksgerecht voor 
bepaalde feiten buiten vervolging wordt gesteld, maar voor andere feiten wel naar de 
strafrechter wordt verwezen (zodat er nog geen uitsluitsel is over de gegrondheid van haar 
burgerlijke vordering), terwijl de burgerlijke partij die de strafvordering instelt door een 
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rechtstreekse dagvaarding voor het vonnisgerecht, slechts gehouden kan zijn een 
rechtsplegingsvergoeding te betalen aan de beklaagde indien die integraal wordt 
vrijgesproken of de vordering van de burgerlijke partij om andere redenen integraal wordt 
afgewezen ? 
 
Schendt artikel 128, tweede lid, Wetboek van Strafvordering het recht op toegang tot de 
rechter, zoals neergelegd in artikel 13 Grondwet, in samenhang gelezen met artikelen 10 en 
11 van de Grondwet, in zover de burgerlijke partij die klacht met burgerlijke partijstelling 
indient bij de onderzoeksrechter, gehouden is een rechtsplegingsvergoeding te betalen aan 
de partij die het openbaar ministerie in zijn eindvordering als inverdenkinggestelde aanduidt 
en die voor bepaalde feiten buiten vervolging wordt gesteld, ook wanneer het 
onderzoeksgerecht diezelfde inverdenkinggestelde wegens andere feiten (waar de 
burgerlijke partij haar burgerlijke partijstelling op steunde) verwijst naar het vonnisgerecht, 
dat de strafvordering en de burgerlijke vordering nog moet beoordelen ? ». 
 
Het Hof zegt voor recht : 
Artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering schendt de artikelen 10, 11 en 
13 van de Grondwet niet in zoverre het ertoe leidt dat de burgerlijke partij die de 
strafvordering instelt door een klacht met burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter, 
een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is aan de inverdenkinggestelde die door het 
onderzoeksgerecht voor bepaalde tenlasteleggingen naar de strafrechter wordt 
doorverwezen maar voor andere tenlasteleggingen, waarvoor enkel de burgerlijke partij de 
strafvordering heeft geïnitieerd, buiten vervolging wordt gesteld. 
 
 

Grondwettelijk Hof 22 september 2022 (114/2022), www.const-court.be    

 
Hyperlink: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-114n.pdf  

 
Trefwoorden: Strafrecht - Bijzonder strafrecht - Douane en accijnzen - Misdrijven - 
Verbeurdverklaring - Ontstentenis van een mogelijkheid voor de rechter om een transactie 
aan te bieden 
 
Samenvatting: Bij arrest van 24 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is 
ingekomen op 19 juli 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële 
vraag gesteld : 
« Schendt artikel 221, § 1, van de AWDA, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gelezen in 
samenhang met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door de 
ontstentenis van een bevoegdheid van de strafrechter die gelijkwaardig is aan die welke 
door artikel 263 van de AWDA is toegekend aan de Administratie Douane & Accijnzen, 
waardoor de administratie de bevoegdheid heeft om een transactie aan te bieden waarbij 
gedeeltelijk of geheel wordt afgezien van de verbeurdverklaring van de goederen en waarbij 
evenmin een verplichting tot betaling van de tegenwaarde van de goederen wordt opgelegd, 
daar waar de strafrechter steeds verplicht is om beklaagde te veroordelen tot de 
verbeurdverklaring evenals tot de daaraan verbonden veroordeling betaling van de 
tegenwaarde van de goederen bij niet wederoverlegging ervan ? ». 
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2. Bij twee arresten van 30 september 2021, waarvan de expedities ter griffie van het Hof 
zijn ingekomen op 6 en 7 oktober 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende 
prejudiciële vraag gesteld : 
« Schendt artikel 221, § 1, van de AWDA, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gelezen in 
samenhang met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door de 
ontstentenis van een bevoegdheid van de strafrechter die gelijkwaardig is aan die welke 
door artikel 263 van de AWDA is toegekend aan de Administratie Douane & Accijnzen, 
waardoor de administratie de bevoegdheid heeft om een transactie aan te bieden waarbij 
gedeeltelijk of geheel wordt afgezien van de verbeurdverklaring van de goederen en waarbij 
evenmin een verplichting tot betaling van de tegenwaarde van de goederen wordt opgelegd, 
daar waar de strafrechter steeds verplicht is om beklaagde te veroordelen tot de 
verbeurdverklaring evenals tot de daaraan verbonden veroordeling tot betaling van de 
tegenwaarde van de goederen bij niet wederoverlegging ervan ? ». 
 
Het Hof zegt voor recht:  
Artikel 221, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 
1977, schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 
6, lid 1, van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het de 
strafrechter geen gelijkwaardige bevoegdheid toekent als de bevoegdheid die artikel 263 
van dezelfde wet toekent aan de douaneadministratie. 
 
 

Grondwettelijk Hof 29 september 2022 (119/2022), www.const-court.be    

 
Hyperlink: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-119n.pdf  

 
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Hof van assisen - Preliminaire zitting - Lijst van getuigen - 
Ontstentenis van rechtsmiddelen 
 
Samenvatting: Bij arrest van 21 september 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het 
Hof is ingekomen op 2 november 2021, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële 
vragen gesteld : 
 
« Schendt artikel 278, § 4, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
samen gelezen met de artikelen 6.1, 6.3.d en 13 EVRM, doordat partijen voor het hof van 
assisen geen uitgesteld cassatieberoep kunnen instellen tegen het in artikel 278 Wetboek 
van Strafvordering bedoelde arrest van de preliminaire rechtszitting waarbij de voorzitter 
van het hof van assisen hun verzoek afwijst om getuigen ter rechtszitting te ondervragen of 
ze te doen ondervragen, terwijl partijen voor een andere vonnisrechter in strafzaken wel 
een, eventueel uitgesteld, cassatieberoep kunnen instellen tegen elke in laatste aanleg 
gewezen tussenbeslissing waarbij de rechter een dergelijk verzoek afwijst ? 
En indien het antwoord op die vraag negatief is, 
Schendt artikel 278, § 4, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
samen gelezen met de artikelen 6,1, 6.3.d en 13 EVRM, doordat partijen voor het hof van 
assisen geen uitgesteld cassatieberoep kunnen instellen tegen het in artikel 278 Wetboek 
van Strafvordering bedoelde arrest van de preliminaire rechtszitting waarbij de voorzitter 
van het hof van assisen hun verzoek afwijst om getuigen ter rechtszitting te ondervragen of 
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ze te doen ondervragen, terwijl diezelfde partijen op grond van artikel 278bis Wetboek van 
Strafvordering wel een uitgesteld cassatieberoep kunnen instellen tegen het arrest van de 
voorzitter van het hof van assisen dat uitspraak doet over onregelmatigheden, verzuimen of 
nietigheden en gronden van niet-ontvankelijkheid of verval van de strafvordering die de 
partijen overeenkomstig artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering voor de 
feitenrechter kunnen opwerpen ? ». 
 
het Hof zegt voor recht : 
Artikel 278, § 4, van het Wetboek van Strafvordering schendt de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6, lid 1 en lid 3, d), van het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens. 
 
Persbericht: Het Hof van Cassatie stelt vragen aan het Grondwettelijk Hof over de 
onmogelijkheid voor partijen om een cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing van de 
voorzitter van het Hof van assisen om bepaalde getuigen niet op te nemen in de 
getuigenlijst. Het Hof van Cassatie wijst op het verschil in behandeling tussen de partijen 
voor het Hof van assisen en de partijen voor andere rechtscolleges in strafzaken waar 
partijen wel een cassatieberoep kunnen instellen tegen een dergelijke wering. 
Rekening houdend met het recht op een eerlijk proces, oordeelt het Hof dat dit verschil in 
behandeling discriminerend is voor partijen in een assisenprocedure. De bezorgdheid van de 
wetgever om het assisenproces te versnellen, verklaart immers niet waarom een uitgesteld 
cassatieberoep niet mogelijk zou zijn. De vaststelling van deze ongrondwettigheid heeft tot 
gevolg dat de partijen beroep zullen kunnen doen op het algemeen uitgesteld 
cassatieberoep.  
https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-119n-info.pdf  
 
 
2.6. Raad van State 
 

• Nihil 
 
 
2.7. Hoven van beroep 
 

A. Correctionele kamers 
 

Antwerpen 19 mei 2021, T.Strafr. 2022, afl. 4, 236-244.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: 1. Strafvordering – Akte van aanhangigmaking – Artikelen 130 en 182 
Wetboek van Strafvordering – Feiten – Geen kwalificatie – Precisering – Gegevens van het 
strafdossier – Saisine 
 
2. Redelijke termijn – Overschrijding – Sancties – Artikel  21ter wet houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering – Niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering – Voorwaarden 

https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-119n-info.pdf
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Samenvatting: 1. De omschrijving van een strafbaar feit in de bewoordingen van de wet 
gedurende de geïncrimineerde periode waarvan het begin- en het eindpunt zijn 
aangewezen, omvat al de in het strafdossier vermelde gedragingen die aan deze 
misdrijfomschrijving beantwoorden en die zijn gepleegd gedurende de aangewezen 
tijdspanne, voor zover de beklaagde hierover tegenspraak heeft kunnen voeren. De rechter 
bepaalt in feite en derhalve op een onaantastbare wijze welke feiten door de 
verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht bij hem aanhangig zijn gemaakt. Zijn 
beslissing mag in dit verband niet strijdig zijn met de bewoordingen van deze beschikking of 
met de erin vermelde omstandigheden en gegevens, zo nodig toegelicht met die vermeld in 
het strafdossier, wanneer hieruit kan blijken welke precieze feiten bij de rechtbank 
aanhangig zijn gemaakt. 
 
2. De miskenning van het recht van de beklaagde om binnen een redelijke termijn te worden 
berecht, wordt normaal gezien gesanctioneerd overeenkomstig artikel  21ter  VT.Sv. Op 
grond van deze bepaling kan de rechter, indien de duur van de strafvervolging de redelijke 
termijn overschrijdt, de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een 
straf uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf. De enkele vaststelling van 
de overschrijding van deze termijn heeft dus niet noodzakelijk de onontvankelijkheid van de 
vervolging tot gevolg. 
Tot de onontvankelijkheid van de strafvordering kan, zoals de beklaagde terecht aanhaalt, 
wel worden besloten als het hof dient vast te stellen dat door het verstrijken van de tijd 
geen loyale bewijsvoering meer mogelijk is of dat het recht van verdediging van de 
beklaagde onherroepelijk is miskend. 
(zie Cass. 19 oktober 2021 (P.21.0787.N)) 
 
 

Antwerpen 26 mei 2021, JLMB 2022, afl. 27, 1196-1200.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: 1. Infractions diverses – Trafic d’êtres humains – Corréité – Actes de 
participation. 
 
2. Infractions diverses – Trafic d’êtres humains – Avantage patrimonial – Nature. 
 
3. Infractions diverses – Trafic d’êtres humains – Aide humanitaire – Participation punissable 
(non). 
 
Samenvatting: 1. Se rend coupable de trafic d’êtres humains celui qui, de manière 
consciente, donne les instructions aux victimes, les conduit dans les gares ou sur les 
parkings, en leur indiquant les camions dans lesquels monter, referme les portes derrière 
elles, vérifie la situation des parkings ou encore collecte l’argent ou les acomptes à payer par 
les victimes. 
 
2. L’avantage patrimonial que suppose le trafic d’êtres humains peut consister non 
seulement dans la perception d’avoirs financiers proprement dits mais également dans 
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l’octroi d’avantages en nature, tels que la gratuité d’un passage ou un tarif réduit pour celui-
ci. 
 
3. Le seul fait d’héberger des personnes en séjour illégal et/ou précaire sur le territoire, de 
leur procurer des médicaments, de leur offrir un G.S.M., de leur prêter son G.S.M. ou de leur 
donner accès à son ordinateur n’est pas de nature à établir une quelconque participation à 
l’infraction de trafic d’êtres humains et ce, à quelque titre que ce soit. 
 
 

Gent 2 februari 2022, TGR 2022, afl. 2, 105.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: Misdrijf – Opzet – Dader raakte andere persoon dan deze die hij voor ogen 
had   
 
Samenvatting: Indien een misdrijf opzet vereist, moet de dader wetens en willens handelen. 
Het vereiste opzet heeft echter slechts betrekking op de daad die wordt gesteld en niet op 
de gevolgen ervan. Indien iemand een bepaald misdrijf wenst te plegen opzichtens een 
bepaalde persoon, maar hij buiten zijn wil om onopzettelijk een andere persoon raakt dan 
deze die hij voor ogen had, handelt men opzettelijk. De strafwet heeft in principe niet de 
bedoeling om bepaalde personen te beschermen maar om allen te beschermen, waardoor 
het irrelevant is dat de dader eigenlijk een ander wilde treffen. (Art. 392 Sw.). 
 
 

Gent 9 februari 2022, TGR 2022, afl. 2, 108.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: Openbaarheid van de terechtzitting en de uitspraak – Uitzondering  
 
Samenvatting: De behandeling van zaken gebeurt openbaar. Hiervan kan afgeweken worden 
in de mate de openbare behandeling het privéleven van de beklaagde, in wanverhouding tot 
de ernst van de in zijn hoofde ten laste gelegde feiten, in het gedrang brengt. Noch artikel 
148 van de Grondwet, noch artikel 6.1 van het EVRM maakt gewag van een bescherming van 
de professionele belangen om af te wijken van de regel van openbare behandeling. 
 
 

B. Kamer van Inbeschuldigingstelling 
 

Gent 8 maart 2022, TGR 2022, afl. 2, 113.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: Ontvankelijkheid burgerlijke partijstelling   
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Samenvatting: Een ontvankelijke burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter vereist 
dat het bestaan van reële en persoonlijke schade minstens aannemelijk gemaakt wordt. De 
vraag of de burgerlijke partij vergoeding vordert van individuele, dan wel collectieve schade 
ingevolge een bestuursfout betreft niet de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling, 
maar vereist een beoordeling ten gronde en moet bijgevolg door de vonnisrechter worden 
beantwoord. (Art. 63 Sv.).  
 
 

C. Burgerlijke kamers en kortgeding 
 

• Nihil 
 
 
2.8. Rechtbanken van eerste aanleg 
 

A. Correctionele kamers 
 

Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 21 februari 2022, T.Strafr. 2022, afl. 4, 244-247.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: 1. Lachgas – Handel – Reglementering – Ambulante handel – Strafbaarheid – 
Voorzienbaar – Artikel 13, § 3 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de 
organisatie van ambulante en kermisactiviteiten 
 
2. Ambulante handel – Strafvordering – Ontvankelijkheid – Minnelijke schikking 
 
Samenvatting: 1. Het verhandelen van lachgas is als dusdanig niet principieel verboden, 
maar wel gereglementeerd. Deze reglementering betreft onder meer verboden op verkoop 
aan minderjarigen, alsook de reglementering inzake erkenning, toelating en registratie door 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het is redelijk 
voorzienbaar voor iedere burger dat het drijven van handel, in het bijzonder ambulante 
handel, onderworpen is aan reglementering en controle. 
 
2. Artikel  13, §  3 van de wet van 25  juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie 
van ambulante en kermisactiviteiten verleent geen recht aan de overtreder op een 
minnelijke schikking. Het voorstellen van een minnelijke schikking is een mogelijkheid voor 
de ambtenaren van de FOD Economie die vaststellingen inzake ambulante handel kunnen 
doen, maar geen verplichting. 
 
 

Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 7 maart 2022, T.Strafr. 2022, afl. 4, 247-249.   

 
Hyperlink:  
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Trefwoorden: Lachgas – Handel – Reglementering – Ambulante handel – Wet van 25 juni 
1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten – 
Strafbaarheid – Voorzienbaar 
 
Samenvatting: Het verhandelen van lachgas is als dusdanig niet principieel verboden, maar 
wel gereglementeerd. Het is redelijk voorzienbaar voor iedere burger dat het drijven van 
handel, in het bijzonder ambulante handel, onderworpen is aan reglementering en controle 
(wet 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten). 
 
 

Corr. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 11 maart 2022, T.Strafr. 2022, afl. 3, 183.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: Hoger beroep – Termijn – Artikel 203, §1 Sv. – Niet-ontvankelijkheid – 
Overmacht – Toepassing  
 
Samenvatting: De in artikel 203 Sv. bepaalde termijnen om hoger beroep in te stellen zijn op 
straffe van verval of niet-ontvankelijkheid voorgeschreven. Er bestaat geen buitengewone 
termijn voor hoger beroep. Een na het verstrijken van de wettelijke termijn aangetekend 
hoger beroep kan enkel ontvankelijk zijn in geval van overmacht. Overmacht vereist een 
omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van de partij die beroep heeft aangetekend en 
die deze niet kon voorzien, noch voorkomen.  
 
 

Corr. Luik, afdeling Luik, 30 maart 2022, JLMB 2022, afl. 27, 1199-1203.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: 1. Infraction - Concours d’infractions - Délit collectif – Intention unique – 
Notion. 
 
2. Infraction - Peine – Conceptions de la peine – Objectifs – Rétribution, prévention et 
réhabilitation. 
 
3. Infraction - Peine – Sens de la peine – Conditions d’incarcération – Resocialisation. 
 
4. Infraction - Peine – Emprisonnement – Durée – Utilité de la peine – Effets secondaires 
indésirables. 
 
Samenvatting: 1. L’intention de l’article 65 du Code pénal doit s’entendre au sens de but, de 
mobile ou de motivation de l’agent. Elle doit être capable de fédérer plusieurs actes culpeux 
en une seule infraction au point que le prévenu échappera à la règle de base qui est celle du 
régime du concours matériel d’infractions. Il s’agit d’une notion davantage psychologique 
que juridique. L’intention unique est l’état d’esprit qui a animé l’agent et qui permet de 
percevoir la raison pour laquelle il a commis les infractions qui lui sont reprochées et qui 
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doivent, de ce fait, être considérées, dans les circonstances concrètes de la cause, comme un 
comportement pénal unique. 
 
2. Si la peine est classiquement perçue sous l’angle des modèles rétributif et utilitariste, 
consistant respectivement à la concevoir comme poursuivant une fonction de punition, 
d’expiation et de pénitence, d’une part, et de prévention générale (rappel à la loi) et 
particulière (neutralisation du condamné), d’autre part, le juge peut encore avoir égard au 
modèle réhabilitatif, appréhendant l’infraction comme le résultat d’une inadaptation du 
prévenu à la société et mettant l’accent sur les dispositifs permettant sa réinsertion sociale. 
 
3.La condamnation à une peine d’emprisonnement sévère n’a de sens, eu égard à la 
surpopulation carcérale endémique et aux conditions d’incarcération telles qu’elles se 
présentent actuellement dans les prisons belges, qu’en vue de protéger la société, et encore 
cette protection n’est-elle que de la durée de l’exécution de la peine. Un dispositif de 
resocialisation doit dès lors être mis en place pour que cette peine s’inscrive réellement dans 
une démarche utile pour les victimes et la société, société dont le prévenu est partie 
intégrante. 
 
4. Dans le cadre de la détermination de la durée de la peine d’emprisonnement, il arrive un 
moment, eu égard à la gravité des infractions déclarées établies et à la personnalité du 
condamné, où l’utilité de la privation de liberté s’épuise pour voir surgir davantage d’effets 
secondaires indésirables pour le condamné, son entourage et la société. 
 
 

Corr. Luik, afdeling Luik, 9 juni 2022, JLMB 2022, afl. 27, 1210-1211.   

 
Hyperlink:  

 
Trefwoorden: Infractions diverses – Sexisme – Atteinte grave à la dignité – Propos 
méprisants en raison de l’appartenance sexuelle. 
 
Samenvatting: Le fait pour le prévenu d’injurier vulgairement une policière (« sale chienne, 
sale pute »), de refuser de lui adresser la parole au motif qu’il ne parle pas aux femmes et de 
lui interdire de parler à un homme comme lui manifeste un mépris à son égard en raison de 
son appartenance sexuelle, qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. 
 
 

B. Raadkamer 
 

• Nihil 
 
 

C. Burgerlijke kamers en voorzitter in kortgeding  
 

• Nihil 
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2.9. Hoven van Assisen 
 

• Nihil 
 
 
2.10. Buitenlandse rechtspraak  
 

Nederland: Hoge Raad 13 september 2022, www.uitspraken.rechtspraak.nl   

 
Hyperlink: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1198&showbutton=t
rue&keyword=21/00958  

 
Trefwoorden: Rechten van verdediging – Verzoek tot horen van een getuige – Verzoek tot 
horen van deskundige of opsporingsambtenaar die technisch opsporingsonderzoek heeft 
verricht – Overwegingen   
 
Samenvatting: Eendaadse samenloop van afpersing en diefstal met (bedreiging met) geweld 
(art. 317.1 en 312.1 Sr). HR gaat in op vraag of regels in HR:2021:576 (post-Keskin) van 
toepassing zijn op verzoeken tot horen van deskundige of opsporingsambtenaar die 
technisch opsporingsonderzoek heeft verricht. Overwegingen HR m.b.t. rechtspraak EHRM 
over art. 6.3.d EVRM en deskundigen. O.g.v. art. 6 EVRM heeft verdachte het recht dat hij in 
de gelegenheid wordt gesteld om geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te onderzoeken 
van door een deskundige afgelegde verklaring, waaronder ook kan worden begrepen het 
door deskundige uitgebrachte schriftelijk verslag dat in het dossier is gevoegd, als die 
verklaring of dat verslag een voor verdachte belastende strekking heeft. Van belang daarbij 
is echter ook dat ondervraging van een ‘expert witness’ in aanwezigheid van verdediging niet 
enige mogelijkheid betreft om bevindingen en conclusies van door betreffende deskundige 
verrichte onderzoek aan (nader) onderzoek t.b.v. verdediging te onderwerpen. HR noemt 
aantal van die mogelijkheden. Het is afhankelijk van aard en inhoud van bevindingen en 
conclusies van deskundige alsmede concrete omstandigheden van het geval welke 
mogelijkheid of mogelijkheden voor onderzoek en betwisting aan de verdediging, met het 
oog op het waarborgen van eerlijkheid van het proces als geheel moet of moeten worden 
geboden. Gelet op vorenstaande brengt omstandigheid dat deskundige een verklaring heeft 
afgelegd dan wel dat een schriftelijk verslag van een deskundige in het dossier is gevoegd, 
terwijl die verklaring of dat verslag - bezien in samenhang met overige resultaten van 
opsporingsonderzoek - een voor verdachte belastende strekking heeft, niet met zich dat 
regels die HR in HR:2021:576 (post-Keskin) heeft geformuleerd over beoordeling van 
verzoeken tot horen van getuigen die een verklaring met een belastende strekking hebben 
afgelegd, onverkort toepassing vinden. Een verzoek tot het oproepen en het horen van een 
deskundige moet in de regel door verdediging worden gemotiveerd. Daarbij mag van 
verdediging worden verlangd dat wordt toegelicht welke onderdelen van het verrichte 
onderzoek en/of van over dat onderzoek opgestelde of afgelegde verklaring zij wil (doen) 
toetsen d.m.v. het horen van de deskundige. Daarbij kan van belang zijn dat verdediging ook 
toelicht waarom daarvoor het oproepen en horen van de deskundige nodig is en niet andere 
wijze van toetsing in aanmerking komt. Het vorenstaande geldt ook als verzoek wordt 
gedaan tot oproepen en horen als getuige van opsporingsambtenaar die technisch 

http://www.uitspraken.rechtspraak.nl/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1198&showbutton=true&keyword=21/00958
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1198&showbutton=true&keyword=21/00958
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opsporingsonderzoek heeft verricht, dat wil zeggen opsporingsonderzoek waarvoor een 
zekere mate van specifieke of bijzondere kennis is vereist. 
 
I.c. heeft raadsman verzoek gedaan om verbalisant als getuige op te roepen om hem te 
horen over door verbalisant verrichte technische opsporingsonderzoek naar aanwezigheid 
en veiligstellen van humane biologische sporen aan bivakmuts. Afwijzing verzoek getuigt niet 
van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ook kennelijke oordeel dat het 
door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op eerlijk proces niet in de weg staat aan gebruik voor 
bewijs van het door verbalisant opgestelde pv getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting 
en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping. 
 
 

3. Rechtsleer 
 
3.1. Overzichten van rechtsleer 
 

• Nihil 
 
 
3.2. Boeken 
 

A. Nieuwe boeken i.v.m. strafrecht en strafprocesrecht  
 

• COLETTE, M., Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur, 
Mortsel, Intersentia, 2022, 346 p.  

• EVERS, F., (ed.), Op-recht-uit. Een hulde aan Alain Bloch, Brugge, Die Keure, 2022, 216 p. 
 met o.a. volgende bijdragen: 

o CLAUS, H., “Welke wereld houden we met het (straf)recht in stand?” 
o DE WAELE, H., “De waarheid bestaat, net als de leugen” 
o LEFRANC, P., “Burgerlijke ongehoorzaamheid voor een gezond leefmilieu is straf. 

Met een arendsblik” 
o VAN CAUWENBERGHE, K., “De onderzoeksrechter?” 
o VERPOORTEN, P., “De internering: ten minste houdbaar tot?” 
o VOORHOOF, D., “Expressievrijheid en het publiek debat: hoe een halt toeroepen 

aan het procesmisbruik via “SLAPPs””  

• TODTS, L., Bestuurlijke en strafrechtelijke vrijheidsbeperkingen ter handhaving van de 
openbare orde, Brugge, Die Keure, 2021, 612 p.  

• MUSSCHE, C., STEVENS, L., Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven, Mortsel, 
Intersentia, 2022, 200 p.  

• VERSTRAETEN, R., VERBRUGGEN, F., Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors (14de 
editie), Mortsel, Intersentia, 2022, 578 p.  

 
 

B. Nieuwe boeken i.v.m. strafrecht en strafprocesrecht in de bibliotheek 
 

• COLETTE, M., Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur, 
Antwerpen, Intersentia, 2022, 346 p.  
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• CORNELIS, L., Openbare orde. Liber amicis, Antwerpen, Intersentia, 2019, 943p. 

• TRAEST, P., Topics verkeers(straf)recht, Antwerpen, Intersentia, 2020, 65p.  

• X., Indicatieve tabel 2020, Brugge, Die Keure, 2021, 195p.  

• X., Recht in beweging. 29ste VRG-Alumnidag 2022, Antwerpen, Gompel&Svacina, 2022, 
368p.  

o INCALZA, T., “Toekomstperspectieven voor het fiscaal basismisdrijf in de 
antiwitwaswetgeving: futuristische fysiotherapie voor fiscale fantoompijn” 

 
 
3.3. Bijdragen in boeken of tijdschriften (inclusief noten) 
 

A. Bijdragen i.v.m. internationaal en Europees strafrecht en strafprocesrecht 
 

• Nihil 
 
 

B. Bijdragen i.v.m. algemeen strafrecht  
 

• DEJEMEPPE, B., “Du neuf pour le sursis probatoire: les antécédents ne sont plus un 
obstacle”, JT 2022, afl. 25, 437.  

• HOET, P., “De rechter moet kiezen tussen de verschillende soorten sancties”, T.Strafr. 
2022, afl. 3, 170. (noot bij Cass. 8 maart 2022 (P.21.1505.N)) 

• HOET, P., “Leeftijd als persoonlijkheidskenmerk bij de straftoemeting”, T.Strafr. 2022, afl. 
3, 182. (noot bij Cass. 5 april 2022 (P.21.1380.N)) 

• HOET, P., “Over de herroeping van een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf 
wegens een nieuw misdrijf”, T.Strafr. 2022, afl. 4, 224-226. (noot bij Cass. 29 maart 
2022 (P.22.0075.N)) 

• HOET, P., “Verplicht onderzoek naar de wettelijkheid van de bestuurlijke beslissing die 
als grondslag voor het non-bis-in-idem-beginsel wordt aangevoerd”, T.Strafr. 2022, afl. 4, 
232-234. (noot bij Cass. 17 mei 2022 (P.22.0118.N)) 

 
 
C. Bijdragen i.v.m. bijzonder strafrecht 
 

• DE PAUW, W., « Over de strafbare mening bij een drukpersmisdrijf », RABG 2022, afl. 9, 
639-643. (noot bij Cass. 18 januari 2022 (P.21.1226.N)) 

• DELANNAY, A., “L’entrave méchante à la circulation routière et les infractions de roulage 
connexes: la répression pénale réduite à une seule voie”, RDP 2022, afl. 9-10, 825-861.  

• GIACOMETTI, M., VAN DE HEYNING, C., “Misbruik van intieme beelden online: 
Straatsburg en Cassatie verduidelijken”, T.Strafr. 2022, afl. 3, 157-160. (noot bij 
Cass. 5 oktober 2021 (P.21.0859.N), zie ed. 166) 

• ROYER, S., “Belaging in tijden van doxing en deepnudes”, Juristenkrant 2022, afl. 451, 3-
4. (noot bij Rb. eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (strafzaken), 17 
november 2020, Computerr. 2022, afl 4, n.t.v. Rb. eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde (strafzaken), 1 december 2021 (niet gepub.)) 

• VAN DOREN, W., VERNIMMEN, J., “De zaak Mawda in het licht van de EHRM-rechtspraak 
m.b.t. politiegeweld”, TJK 2021, afl. 3, 267-271 
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D. Bijdragen i.v.m. strafprocesrecht 
 

• CLAES, A.L., DE SMEDT, J., “De fiscus voor de strafrechter: de traditionele burgerlijke 
partijstelling versus de kersverse zelfstandige vordering”, T.Strafr. 2022, afl. 3, 123-133. 

• CLAES, A., DE SMEDT, J., “Grondwettelijk Hof roept verdere polarisering tussen 
opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek een halt toe”, NJW 2022, afl. 465, 541-
542. (noot bij GwH 3 februari 2022 (15/2022)) 

• CLAES, A.L., DE SMEDT, J., “Afwezigheid KI-controle bij langdurig opsporingsonderzoek 
ongrondwettig: nieuwe stap richting eengemaakt vooronderzoek?”, T.Strafr. 2022, afl. 3, 
142-146. (noot bij GwH 3 februari 2022, zie ed. 168) 

• COLETTE, M., “Bij politieverhoor asymmetrische verhouding tussen justitie en verdachte. 
EHRM bestendigt institutionele benadering van bijstandsrecht”, NC 2022, afl. 4, 275-281
 (noot bij EHRM 28 april 2022, Wang t. Frankrijk, zie ed. 170) 

• DE WAEL, F., “Het huiszoekingsbevel voor de zoeking in een appartementsgebouw”, 
RABG 2022, afl. 9, 626-630. (noot bij Cass. 28 december 2021 (P.21.1602.F) 

• HUYSMANS, J., “Salduz en de ontsleutelingplicht van informaticasystemen: een 
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