
Rechtspraak

Grondwettelijk Hof

16 september 2010 :
Voorzitter: de h. Melchior

Rapporteurs: de hh. Spreutels en De Groot

Advocaten: mr. Van De Gejuchte, Kaiser loco Leur-

quin, Storme en Balate

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie –

Consumentenrecht – Minnelijke invordering – Burger-

rechtelijke sancties – Toepassingsgebied – Advocaten,

ministeriële en gerechtelijke ambtenaren – Absoluut en

forfaitair karakter – Onevenredige aantasting van het

eigendomsrecht – 2. Consumentenrecht – Minnelijke

invordering – Burgerrechtelijke sancties – Toepassings-

gebied – Advocaten, ministeriële en gerechtelijke

ambtenaren – Absoluut en forfaitair karakter –

Onevenredige aantasting van het eigendomsrecht

1. en 2. In zoverre art. 38, 2o, van de Economische

Herstelwet van 27 maart 2009 de regeling van de

burgerrechtelijke sancties, die in art. 14 van de wet van

20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering

van schulden van de consument worden beoogd en die

een schending van de bepalingen van de artikelen 5, 6 en

7 van die wet bestraffen, van toepassing maakt op de

advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke

mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt,

is het strijdig met de artikelen 10, 11 en 23, derde lid, 1o,

van de Grondwet, gelezen in samenhang met art. 1 van

het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM. Wegens

het absolute en forfaitaire karakter van die sanctie en het

gevolg dat zij kan hebben voor de financiële situatie van

de persoon aan wie zij wordt opgelegd, doet de bestreden

bepaling in het bijzonder op onevenredige wijze afbreuk

aan het eigendomsrecht.

Arrest nr. 99/2010

Volledige weergave: zie www.rw.be :

Hof van Cassatie

2e Kamer – 8 juni 2010

Voorzitter: de h. Forrier

Rapporteur: de h. Van Volsem

Openbaar ministerie: de h. Duinslaeger

Advocaat: mr. Pringuet

1. Probatie, opschorting en uitstel – Uitstel – Proeftijd

– Aanvang – Arrest waartegen cassatieberoep is

aangetekend – Verwerping van cassatieberoep –

2. Rechten van de mens – Onafhankelijke rechter –

Onpartijdige rechter – Rechter die mede oordeelt over

het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf en

over de beslissing die de herroeping van dit uitstel

beveelt – 3. Rechterlijke macht – Rechterlijk ambt –

Verbod van cumulatie – Rechter die vonnis heeft

gewezen waarbij uitstel van tenuitvoerlegging van de

straf werd toegekend en die uitspraak doet over

vordering tot herroeping van dit uitstel

1. Art. 8, derde lid, van de Probatiewet bepaalt dat de

proeftijd een aanvang neemt op de datum van het arrest

dat een proeftijd oplegt. Dit is ook het geval indien tegen

dit arrest cassatieberoep is aangetekend, op voorwaarde

dat het cassatieberoep wordt verworpen.

2. De omstandigheid dat eenzelfde rechter mede

oordeelt over de beslissing die ten aanzien van een

strafrechtelijk veroordeelde het uitstel van tenuitvoerleg-

ging van de straf gelast en over de beslissing die de

herroeping van dit uitstel beveelt, levert geen miskenning

van art. 6.1. EVRM op.

3. Art. 292 Ger.W. dat, behalve in de gevallen die de

wet bepaalt, cumulatie van rechterlijke ambten verbiedt,

vindt geen toepassing in het geval dat een rechter die een

vonnis heeft gewezen waarbij uitstel van tenuitvoerleg-

ging van de straf werd toegekend, uitspraak moet doen

over een op art. 14, § 1bis, van de Probatiewet gebaseerde

vordering tot herroeping van dit uitstel.

J.C.K.J.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het

Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer,

van 24 februari 2010.

...

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van art. 149

Grondwet, art. 373 (oud) en art. 407 Sv. en art. 14,
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§ 1bis, van de Probatiewet: door de aanvang van de

proeftijd opgelegd met het arrest van het Hof van

Beroep te Brussel te bepalen op de arrestdatum van

2 oktober 2002, miskent het bestreden arrest de

schorsende werking van het door de eiser ingestelde

cassatieberoep tegen dit arrest; de appelrechters

mochten de proeftijd niet laten aanvangen vóór 18 fe-

bruari 2003, dit is de datum van het verwerpingsarrest

van dit cassatieberoep.

...

3. Art. 8, derde lid, van de Probatiewet bepaalt dat de

proeftijd een aanvang neemt op de datum van het

arrest dat een proeftijd oplegt. Dat is ook het geval

indien tegen dit arrest cassatieberoep is aangetekend,

op voorwaarde dat het cassatieberoep wordt ver-

worpen.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvat-

ting, faalt naar recht.

...

Derde middel

7. Het middel voert schending aan van art. 6.1.

EVRM en art. 292 Ger.W.: één van de raadsheren die

het bestreden arrest heeft gewezen, heeft ook mee ge-

oordeeld over het arrest van het Hof van Beroep te

Antwerpen van 7 mei 2003, waarvan het de herroeping

beveelt.

De omstandigheid dat eenzelfde rechter mede oor-

deelt over de beslissing die ten aanzien van de eiser het

uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf gelast en

over de beslissing die de herroeping van dit uitstel

beveelt, levert geen miskenning op van art. 6.1. EVRM.

Deze laatste beslissing doet immers niet opnieuw uit-

spraak over de gegrondheid van de strafvordering die

aanleiding gaf tot de eerste beslissing, maar oordeelt

enkel of aan de voorwaarden van art. 14, § 1bis, van de

Probatiewet is voldaan en of het uitstel dient te worden

herroepen.

8. Art. 292 Ger.W. vindt geen toepassing in het geval

dat een rechter die een vonnis heeft gewezen waarbij

uitstel van tenuitvoerlegging werd toegekend, uitspraak

moet doen over een op art. 14, § 1bis, van de Proba-

tiewet gebaseerde vordering tot herroeping van dit

uitstel. Hij oordeelt dan niet in dezelfde zaak.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvat-

ting, faalt naar recht.

...

NOOT – Aanvang van de proeftijd: behoefte aan

duidelijkheid

1. Art. 8, § 1, derde lid, van de Probatiewet bepaalt

dat de proeftijd bij een straf met uitstel van tenuit-

voerlegging start op «de datum van het vonnis of ar-

rest».

Reeds vóór het in werking treden van de huidige

Probatiewet van 29 juni 1964, bepaalde art. 9 van de

wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voor-

waardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel, beter

bekend als de Wet-Lejeune, dat het startpunt van de

proeftijd samenvalt met de datum van het vonnis of

arrest. Deze wet voerde namelijk de zogenaamde

voorwaardelijke veroordeling in, de voorloper van de

huidige straf met uitstel van tenuitvoerlegging.

Het Hof van Cassatie nuanceerde deze regel een

eerste keer in een arrest van 15 juni 1914. Het besliste

immers dat als op ontvankelijke wijze hoger beroep

wordt aangetekend tegen een voorwaardelijke ver-

oordeling, de proeftijd start op de datum van het ar-

rest, zelfs indien dit arrest de beslissing van de eerste

rechter louter bevestigt (Cass. 15 juni 1914, Pas. 1915-

16, I, 2).

Na het in werking treden van de Probatiewet oor-

deelde het Hof dat de appelrechters die de door de

eerste rechter opgelegde straf bevestigen en bepalen dat

de proeftijd zal ingaan vanaf de datum van het arrest,

de proeftijd niet verlengen en de straf van de beklaagde

niet verzwaren (Cass. 18 oktober 1977, Arr.Cass. 1978,

222).

Uit deze rechtspraak kan worden afgeleid dat de

proeftijd ingaat bij de beslissing van de eerste rechter

als geen beroep wordt aangetekend of het aangetekend

hoger beroep onontvankelijk is. Dit principe werd

overigens bevestigd in een vonnis van de Correctionele

Rechtbank te Kortrijk van 18 november 1985, waar-

tegen geen beroep werd aangetekend. Feiten gepleegd

tussen de datum van de uitspraak en de datum waarop

deze uitspraak kracht van gewijsde verwierf, werden

door de rechtbank in aanmerking genomen om het

uitstel te herroepen (Corr. Kortrijk 18 november 1985,

RW 1985-86, 1852, noot A. Vandeplas).

2. In bovenstaand arrest boog het Hof van Cassatie

zich opnieuw over de vraag wanneer de proeftijd be-

gint bij een straf met uitstel, maar ditmaal in geval van

een cassatieberoep.

Eiser in cassatie voerde aan dat de proeftijd pas kan

beginnen op het ogenblik dat het vonnis of, zoals in

casu, het arrest dat een straf met uitstel oplegt, kracht

van gewijsde heeft verkregen. Zodoende zou de

proeftijd pas ingegaan zijn op de dag van het arrest

waarmee het cassatieberoep werd verworpen (18 fe-

bruari 2003), terwijl de voor herroeping in aanmerking

genomen feiten (1 oktober 2002 – 1 november 2002 en

1 mei 2003 – 17 juni 2003) grotendeels vóór die datum

werden gepleegd. Anders oordelen zou, aldus eiser in

cassatie, een miskenning zijn van de schorsende wer-

king van het cassatieberoep.
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Het becommentarieerde arrest bevestigt niettemin

dat de proeftijd ingaat vanaf de datum van het be-

streden vonnis of arrest, maar «op voorwaarde dat het

cassatieberoep wordt verworpen».

3. De voor de hand liggende vraag is wat dan gebeurt

als er wel vernietiging is van de uitspraak waarin een

straf met uitstel van tenuitvoerlegging wordt opgelegd.

Het antwoord op deze vraag zal grotendeels afhan-

gen van de omvang van de vernietiging.

Deze vraag lijkt eenvoudig te beantwoorden als het

vernietigingsarrest betrekking heeft op de specifieke

straf met uitstel. Dan zal deze immers, of het onwettig

uitstel op zich, als onbestaande worden beschouwd en

de toestand van vóór de vernietigde uitspraak worden

hersteld. Zo werd immers beslist dat, bij een onwettig

uitstel voor een inzake douane en accijnzen uitge-

sproken verbeurdverklaring en voor de veroordeling

tot betaling van de tegenwaarde van de goederen, enkel

het uitstel wordt vernietigd. De maatregel zelf, zonder

uitstel, blijft bestaan (Cass. 14 juni 1989, Arr.Cass.

1988-89, nr. 602, en met conclusie van advocaat-ge-

neraal B. Janssens De Bisthoven in Pas. 1989, I, nr. 602;

Cass. 11 oktober 1989, Arr.Cass. 1989-90, nr. 87).

Als de nieuwe beslissing, na verwijzing, opnieuw een

straf met uitstel omvat, zal de proeftijd beginnen op de

datum van deze nieuwe beslissing, op voorwaarde dat

deze niet opnieuw wordt vernietigd.

4. Wanneer begint echter, als de logica van boven-

staand arrest wordt toegepast, de proeftijd als de ver-

nietiging géén betrekking heeft op de straf waarvoor

uitstel werd verleend?

Als algemene regel geldt immers dat het vernieti-

gingsarrest enkel binnen de perken van de vernietiging

de toestand van voordien herstelt. Het laat de be-

streden beslissing voor het overige ongewijzigd.

Is de regel van art. 8, § 1, derde lid, van de Proba-

tiewet dan zonder meer van toepassing? Vangt m.a.w.

de proeftijd aan op de datum van de oorspronkelijke

uitspraak? Of moet ook hier de proeftijd aanvangen

met het nieuw vonnis of arrest van de feitenrechter,

hoewel deze de beslissing met betrekking tot de straf

met uitstel niet hervormt?

Als de vernietiging enkel betrekking heeft op de

burgerlijke vordering, blijft de beslissing van de fei-

tenrechter op strafgebied onaangetast. De proeftijd

gaat logischerwijs in op de datum van de uitspraak.

Indien de vernietiging een invloed heeft op de

straftoemeting, zal in principe de feitenrechter op-

nieuw oordelen over de volledige bestraffing

(R. Declercq, Beginselen van de Strafrechtspleging, Me-

chelen, Kluwer, 2010, p. 1684, nrs. 4179 e.v.). In dat

geval gaat, behoudens nieuw cassatieberoep, de

proeftijd in op de datum van de nieuwe beslissing,

voor zover die nog een straf met uitstel oplegt.

Van dit laatste principe zal echter in bepaalde ge-

vallen moeten worden afgeweken. Dit zal het geval zijn

wanneer de vernietiging enkel betrekking heeft op een

bijkomende straf en er uitstel voor de hoofdstraf werd

verleend of wanneer tegen één persoon verschillende

veroordelingen voor verschillende misdrijven werden

uitgesproken en minstens één straf met uitstel niet

werd geviseerd in het vernietigingsarrest.

In dat geval is er immers sprake van een gedeeltelijke

vernietiging en blijven de gevolgen binnen de perken

van deze vernietiging (R. Declercq, o.c., p. 1690,

nrs. 4192 e.v.).

In deze gevallen zal de proeftijd aanvangen vanaf de

uitspraak, ondanks een gedeeltelijke vernietiging op

het gebied van de straftoemeting.

5. Als we deze rechtspraak verder analyseren, dan had

eiser in cassatie onzes inziens een punt toen hij vaststelde

dat deze regel afwijkt van het algemeen principe dat een

uitspraak, zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk

vlak, slechts kan worden uitgevoerd wanneer zij defini-

tief is, m.a.w. wanneer zij kracht van gewijsde heeft

verkregen (L. Dupont en R. Verstraeten, Handboek

Belgisch strafrecht, Acco, 1990, p. 539, nr. 1004).

Deze regel lijkt daarenboven inderdaad afbreuk te

doen aan de schorsende werking van het hoger beroep en

het cassatieberoep in strafzaken, zoals aangevoerd door

eiser in cassatie. Dit heeft o.a. tot gevolg dat, wanneer een

straf slechts gedeeltelijk met uitstel wordt uitgesproken,

het effectieve gedeelte van de straf slechts zal worden

uitgevoerd nadat de beslissing kracht van gewijsde heeft,

terwijl de proeftijd voor het deel met uitstel, nota bene

een maatregel in verband met de tenuitvoerlegging van

diezelfde straf (Cass. AR 8477, 12 december 1990 (Fondu

t/ Jonckheere), onmiddellijk ingaat.

Dit kan uiteraard enerzijds in het voordeel van de

veroordeelde zijn, daar deze «sneller» verlost zal zijn

van de proeftijd, maar creëert anderzijds een ambigue

situatie die voor verwarring kan zorgen, hoewel de

veroordeelde, als hij geen strafbare feiten pleegt die tot

herroeping aanleiding kunnen geven, niet zal «voelen»

dat de termijn loopt.

Het wordt nog gekker als een vonnis of arrest een

straf met gedeeltelijk probatieuitstel oplegt. De pro-

batie is een modaliteit van het uitstel van de tenuit-

voerlegging van de straf. De rechtbank zal de gunst van

het uitstel in dat geval aan specifieke voorwaarden

verbinden. Op de naleving hiervan wordt toegezien

door de probatiecommissie en de justitieassistenten.

De bijzondere voorwaarden die werden gekoppeld

aan de met uitstel van tenuitvoerlegging opgelegde

straf, zouden aldus logischerwijs moeten gelden vanaf

het ogenblik dat de proeftijd aanvangt, zodat de ver-

oordeelde onmiddellijk onder het toezicht van de

probatiecommissie valt.
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Nochtans bepaalt artikel 11 van dezelfde Probatiewet

dat wanneer een probatiemaatregel wordt gelast, de

beslissing pas na het in kracht van gewijsde gaan ervan

aan de voorzitter van de bevoegde probatiecommissie

wordt toegezonden.

De probatiemaatregel zal m.a.w. pas ingaan vanaf het

in kracht van gewijsde gaan van de beslissing, terwijl de

proeftijd al loopt vanaf de datum van de beslissing zelf.

De probatiecommissie zal haar toezicht aldus niet

uitoefenen zolang de beslissing niet definitief is en

wordt als het ware buitenspel gezet door deze moge-

lijke «retroactiviteit» van de aanvang van de proeftijd.

6. De regel vervat in art. 8, § 1, derde lid (uitstel), en

art. 3, vierde lid, Probatiewet (opschorting), kan aan-

leiding geven tot heel wat verwarring.

Het Hof van Cassatie heeft deze rechtsregel op enkele

punten genuanceerd vanuit een duidelijke bezorgdheid

om deze verwarring tegen te gaan. Die nuances vol-

staan echter niet om de onduidelijkheid weg te werken.

Vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid lijkt het

alvast te verkiezen om de wet aan te passen en de

proeftijd, net als de straf, te laten ingaan vanaf het

ogenblik dat de beslissing kracht van gewijsde heeft

verkregen, zoals overigens in Frankrijk het geval is

(J. Pradel, Manuel de droit Pénal Général, 16de uitg.,

Parijs, Cujas, 2006-2007, p. 688, nr. 754, met verwij-

zing naar Cass. Crim. 12 december 1978, D. 1979, IR,

268, RSC 1990.698, met noot J. Larguier).

Er lijkt daarenboven geen specifieke reden te zijn

waarom de Belgische wetgever er destijds voor gekozen

heeft om de proeftijd te laten aanvangen op het

ogenblik van de uitspraak.

Het startpunt van de proeftijd werd in het oor-

spronkelijke wetsontwerp reeds op de datum van de

beslissing vastgelegd, zonder dat werd gepreciseerd

welke de achterliggende doelstelling was (Parl. St.

1947-1948, nr. 469). Ook uit de verdere parlementaire

stukken blijkt dat aan dit punt verder geen aandacht

werd besteed. Deze regel is aldus haast onopgemerkt in

de wet is geslopen (Parl.St. 1956-1957, nr. 598; Parl. St.

1961-1962, nr. 401).

De enige reden die men kan bedenken om de

proeftijd onmiddellijk van start te laten gaan, is dat de

veroordeelde, die al kan genieten van een gunstmaat-

regel doordat een effectieve bestraffing wordt ver-

meden, beseft dat hij zich moet onthouden van straf-

bare feiten. De uitspraak zou aldus als een ernstige

waarschuwing moeten worden beschouwd.

Met het oog op de ratio legis van de Probatiewet en

van haar voorloper, de Wet-Lejeune, namelijk de be-

perking van het recidiverisico en het bieden van een

alternatief voor de gevangenisstraf, kan de huidige re-

geling echter niet bekoren.

De vraag rijst immers in welke mate een ver-

oordeelde zich gebonden zal voelen door een beslissing

waartegen hijzelf of het openbaar ministerie enig

rechtsmiddel heeft aangewend?

Door de tijd die soms verstrijkt tussen de beslissing

van de eerste rechter en de bevestigende uitspraak in

beroep of, in mindere mate, de verwerping van het

cassatieberoep, zal de veroordeelde echter in de huidige

situatie al «bestraft» worden, terwijl hij zich nog niet

heeft neergelegd bij de beslissing.

In geval van cassatieberoep zou de «fictieve» proef-

tijd, al dan niet met voorwaarden, zelfs al ver gevor-

derd of afgelopen kunnen zijn op het ogenblik dat hij

«retroactief» wordt bevestigd.

Indien de proeftijd daarentegen pas zou aanvangen

nadat de uitspraak kracht van gewijsde verwerft, zal de

veroordeelde zich eerst moeten onthouden van nieuwe

misdrijven met het oog op een gunstige beslissing in

beroep om dan in tweede instantie, nadat de straf met

uitstel definitief is geworden, nog aan een proeftijd te

worden onderworpen.

Ook in geval van cassatie weet de veroordeelde dat,

indien zijn rechtsmiddel succesvol zou zijn, er ver-

moedelijk een nieuwe beslissing ten gronde zal komen

en hij er dus belang bij heeft om in afwachting zijn

blazoen niet verder te besmetten.

De hangende beroepsprocedure of de nieuwe be-

slissing ten gronde zouden sowieso een ontradend ef-

fect moeten hebben.

Het is bovendien hoogst merkwaardig om vast te

stellen dat de wetgever er in één en dezelfde wet voor

gekozen heeft om, enerzijds, in geval van probatie, te

wachten tot de beslissing definitief is om de ver-

oordeelde aan het toezicht van de probatiecommissie

te onderwerpen, en, anderzijds, in geval van gewoon

uitstel, de uitvoering van de beslissing onmiddellijk te

laten aanvatten.

Omdat probatiemaatregelen worden opgelegd tij-

dens de proeftijd en onzes inziens dus onlosmakelijk

met deze proeftijd zijn verbonden, lijkt het in elk geval

raadzaam om beide op elkaar af te stemmen.

In dat geval valt het absoluut te verkiezen om beide

maatregelen slechts te laten ingaan op het ogenblik dat

de beslissing waarmee ze worden opgelegd, kracht van

gewijsde heeft verkregen. Het zou immers onverant-

woord zijn om de probatiecommissie en justitie-

assistenten onmiddellijk toezicht te laten uitoefenen,

terwijl de kans bestaat dat de maatregel achteraf niet

wordt bevestigd.

Een wetgevend optreden in deze complexe materie

lijkt dan ook meer dan wenselijk.

Jacques Vandeuren

Assistent strafrecht en strafprocesrecht K.U.Leuven

Advocaat bij de balie te Brussel
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