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Voorwoord 

Rechtspreken is essentieel in een democratische samenleving. Even essentieel is 
dat de rechtspraak die in deze samenleving tot stand komt aanvaard wordt door 
de burgers en dat de rechtsonderhorige vertrouwen heeft in het rechterlijk appa
raat en de wijze waarop de rechtspraak tot stand komt. Het hoeft geen betoog 
dat justitie onder meer op dit punt onder vuur ligt. Het is hier niet de plaats om 
op de oorzaken hiervan in te gaan doch het is duidelijk dat de duur van de 
rechtsgang dergelijk oordeel in hoge mate beïnvloedt. 

De burger heeft recht op een behoorlijke justitie die bovendien op een zo effi
ciënt mogelijke en zo snel mogelijke manier werkt. 

Hoewel de verjaring van de strafvordering naar intern recht en de redelijke ter
mijn van de strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM verschillende begrip
pen zijn en elkaar geenszins volledig dekken is het onbetwistbaar dat beide be
grippen de justitie dwingen tot een snelle rechtspleging binnen de grenzen van 
de behoorlijkheid. 

De verjaring van de strafvordering is een in het Belgisch strafprocesrecht reeds 
lang ingeburgerd begrip. Dit heeft tot gevolg dat er nog maar weinig wordt na
gedacht over het wezen van dit instituut. Voor vele beoefenaars van het straf
recht is het een mijlpaal in het verloop die men moet proberen te bereiken of juist 
vermijden, naargelang het standpunt dat men dient te verdedigen. 

De verjaring kent heel wat tegenstanders. De straffeloosheid die soms het gevolg 
kan zijn van het bereiken van de verjaring wordt door de burger steeds moeilij
ker aanvaard. De groeiende aandacht voor de belangen en de plaats van het 
slachtoffer in het strafproces is hier zeker niet vreemd aan. Toch dient men er 
zich voor te hoeden dit instituut om deze redenen al te gemakkelijk naar de 
prullenmand te verwijzen. Indien het instituut van de verjaring beoordeeld moet 
worden, dient dit te gebeuren op grond van een studie van de grondslagen en de 
merites van deze figuur en niet louter op grond van een oriëntatie van het straf
rechtelijk beleid waarvan geenszins vast staat dat zij duurzaam is. Tegelijk valt 
op dat de laatste decennia nauwelijks studies gewijd werden aan de grondslagen 
van de verjaring van de strafvordering. 

In het voorliggende werk heeft doctor Joachim Meese deze lacune opgevuld. Hij 
onderzoekt bovendien niet alleen de grondslagen van de verjaring doch geeft 
ook een zeer volledig overzicht van de wijze waarop de rechtspraak de verjaring 
toepast op verschillende misdrijven. Ook de praktijkjurist zal ongetwijfeld in dit 
werk inspiratie vinden om deze of gene stelling voor de rechtbank te verdedigen. 

De originaliteit van het voorliggende proefschrift ligt evenwel elders. De auteur 
besteedt immers in ruime mate aandacht aan de redelijke termijn in strafzaken. 
Meer nog dan de verjaring van de strafvordering is de redelijke termijn van aard 
om op de strafrechtspraktijk een diepe invloed uit te oefenen. Het gaat immers 
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ii Voorwoord 

om een supranationaal rechtsbegrip dat op nationaal niveau niet buiten werking 
kan geplaatst worden en waarvan de concrete inhoud wordt genormeerd door 
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

In dit werk zal de practicus bijzonder veel informatie over deze rechtspraak aan
treffen. 

Er is nochtans meer. Het meest vernieuwende aspect van voorliggend werk is 
naar mijn mening het verband dat gelegd wordt tussen de verjaring en de rede
lijke termijn en de geïntegreerde benadering die daaruit voortvloeit. 

In het verleden hebben nogal wat auteurs de vraag gesteld of de verjaring van de 
strafvordering niet zou moeten wijken voor de meer hedendaagse notie van de 
redelijke termijn. Het leek en lijkt aanlokkelijk om deze vraag bevestigend te 
beantwoorden. 

Toch zou zulks een vergissing zijn. Aangezien de redelijke termijn slechts een 
aanvang neemt vanaf het bestaan van een vervolging zou er voor de periode 
tussen het plegen van het strafbare feit en het ogenblik waarop iemand veront
rust wordt alsdan geen enkele rechtsfiguur bestaan die de overheid tot spoed 
aanmaant. Alleen al om deze reden zou het wellicht van overmoed en licht
zinnigheid getuigen het instituut van de verjaring zonder meer af te schaffen. 
Bovendien dient voor ogen te worden gehouden dat de sanctionering van de 
overschrijding van de redelijke termijn ingevolge artikel 21ter V.T.Sv. in vele 
gevallen niet echt daadwerkelijk kan genoemd worden. 

Joachim Meese verbindt de begrippen van de verjaring en de redelijke termijn 
met elkaar en laat hen elk binnen een geïntegreerde benadering hun rol spelen 
in het domein waarvoor zij in het leven werden geroepen. Het concept dat de 
auteur voorstelt is verfrissend en vernieuwend. De idee van een instellingsverja
ring, gevolgd door een strikte toepassing van de vereiste van de redelijke termijn, 
biedt wellicht veel perspectieven, niet in het minst omwille van de vereenvoudi
ging die zulks zou meebrengen. Het is moeilijk te voorspellen of in het voorge
stelde systeem de aan de overheid gegunde termijn beduidend zou verkorten of 
verlengen. Dit is nochtans niet het belangrijkste punt. Het door de auteur voor
gestelde systeem is consequent en sluit veel nauwer dan de huidige toestand aan 
bij de fundamentele bedoeling die respectievelijk aan het instituut van de verja
ring en de redelijke termijn ten grondslag liggen. Het - op sommige punten ver
règaande - voorstel is de vrucht van grondig en degelijk onderzoekswerk en 
verdient dan ook alle aandacht en reflectie. 

Hopelijk wordt ook in kringen van de wetgever kennis genomen van de in dit 
werk geformuleerde voorstellen. Het behoort immers tot de verantwoordelijk
heid van de wetgever de problematiek van de verjaring en de redelijke termijn 
duurzaam te regelen. Hierbij dient het parlement er zich voor te hoeden, zoals 
in het recente verleden wel gebeurd is, zich te beperken tot punctuele ingrepen 
zoals de loutere verlenging van de verjaringstermijn zonder meer. Dit komt dan 
misschien wel de vervolging in enkele grote strafzaken goed uit, het is geen duur
zame oplossing. 

Het voorliggende werk is een onmisbaar instrument voor al diegenen die op een 
of andere manier bezig zijn met het strafrecht. De practicus zal er een schat van 
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Voorwoord iii 

informatie in vinden, onder meer in de inventaris van de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De academicus vindt in dit werk 
een aanzet voor verder wetenschappelijk werk terwijl de wetgever zich door dit 
vernieuwende voorstel zou kunnen laten inspireren. 

De strafrechtelijke doctrine is met dit boek een standaardwerk rijker. 

Philip Traest 
Hoogleraar Universiteit Gent 
Gent, 5 december 2005 
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Dankwoord 

Tempus omnia revelat. De tijd onthult alles. Als dit Latijnse adagium ook in 
strafzaken zou gelden, dan mag hij die een misdrijf pleegt van geluk spreken dat 
er zoiets bestaat als verjaringstermijnen. In strafzaken onthult de tijd echter niet 
alles, maar verheelt hij integendeel soms de materiële waarheid. 

De tijd is een vrij tijdloos onderwerp in verschillende takken van de wetenschap. 
Tijd en evolutie gaven reeds aanleiding tot heel wat bespiegelingen van onder 
meer filosofen, astronomen, fysici, theologen en biologen. De tijd wordt soms 
allesomvattend, soms universeel en soms artificieel genoemd. Volgens sommigen 
is de tijd een product van de menselijke drang naar meetbaarheid, volgens ande
ren is de tijd er altijd geweest. De tijd kan lopen maar niet stilstaan. De tijd kan 
helen en raad brengen. De tijd kan gedood worden en toch altijd blijven bestaan. 
De macht des tijds is werkelijk onmiskenbaar ... 

Maar de tijd is, zoals Albert Einstein precies honderd jaar geleden overtuigend 
aantoonde, vooral relatief. De tijd gaat het snelst wanneer je hem het meest 
nodig hebt, zoals bij het schrijven van een doctoraal proefschrift. En dat is niet 
anders wanneer dat proefschrift betrekking heeft op de tijd. 

Gelukkig is nu de tijd gekomen waarop schrijver dezes dit tijdrovende werk mag 
afsluiten met een dankwoord aan hen die hem hebben bijgestaan en gesteund 
tijdens de eenzame doctoraatsjaren. Mijn dank gaat vooreerst uit naar mijn pro
motor, Prof. dr. Philip Traest, die mij niet alleen in de mogelijkheid stelde een 
proefschrift te schrijven, maar mij daarbij ook de vrijheid verleende waar ik zo 
op gesteld ben en toch altijd klaarstond om mij met raad en daad bij te staan. 
Ook naar de andere leden van mijn examencommissie, Prof. dr. Raf Verstraeten, 
Prof. dr. Filiep Deruyck, Prof. dr. Piet Taelman, Prof. dr. Brice De Ruyver, Prof. 
dr. Tom Vander Beken en Decaan Prof. dr. Eddy Somers gaat mijn oprechte dank 
uit. Mijn ex-collega Piet Van Caenegem en mijn collega Filip D'Hont dank ik 
omdat zij steeds bereid zijn geweest mij te volgen en te sturen in welke juridisch 
denkproces dan ook. Ik dank ook Walter Van Steenbrugge, Jo Van Acker en 
mijn voormalig stagemeester Christine Mussche, alsook mijn andere kantoor
genoten. Dankzij hen kon ik de voor mijn onderwerp broodnodige praktijk
ervaring opdoen op een bijzonder tijdseconomische wijze. 

Buiten het werkterrein gaat mijn dank vooral uit naar mijn schoonfamilie voor 
alle morele steun die ze mij hebben verleend. Maar de grootste dankbetuiging 
ben ik zonder twijfel verschuldigd aan mijn echtgenote en mijn dochter, aan wie 
ik dit werk opdraag. Zij nemen in mijn leven een onvervangbare plaats in en 
zorgden ervoor dat ik mij in de beste omstandigheden kon toeleggen op het 
schrijven van mijn proefschrift. 

Joachim Meese 
Gent, 24 november 2005 
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Inleiding 

1. Meer en meer werd in de laatste twintig jaar aandacht besteed aan de snelheid 
- alhoewel men het meestal heeft over de traagheid - van de rechtspleging en van 
het gerecht in het algemeen. Het belang van een snelle rechtsgang geldt overigens 
niet alleen in het strafrecht. Ook in andere rechtstakken werd gelijktijdig de aan
dacht gevestigd op de klaarblijkelijk steeds trager verlopende justitie1

. De ver
plichting om eenieders zaak binnen een redelijke termijn te berechten, geldt im
mers ook in het civiele recht. Toch komt de vereiste van berechting binnen rede
lijke termijn in de strafrechtspraktijk meer dan in het civiele recht in de kijker te 
staan, al was het maar omdat de partijen die in een burgerlijk geschil verwikkeld 
zijn doorgaans meer vat hebben op het verloop van het proces dan in strafzaken 
het geval is. Bovendien heeft een strafproces een uitermate ingrijpend karakter. 
Dat geldt niet alleen voor de verdachte, die zich zal moeten verantwoorden voor 
zijn daden en de straf moet ondergaan die hem desgevallend zal worden opge
legd, maar ook voor de benadeelde. Door het participeren aan of volgen van het 
strafproces, wordt het slachtoffer immers opnieuw geconfronteerd met de feiten. 
Ongetwijfeld is het voor beide partijen wenselijk dat het strafproces en de uitein
delijke uitspraak niet al te lang op zich laten wachten. Na verloop van tijd dooft 
de strafbehoefte uit en wordt het nog moeilijk de feiten of de onschuld te bewij
zen2. De macht des tijds is immers onmiskenbaar\ Ook de strafrechtspleging, die 
niet enkel de rechtsveiligheid maar ook de rechtszekerheid dient, moet daarmee 
rekening houden door het stellen van algemene grenzen. 
Wat de verdachte betreft, is het belangrijkste argument voor een snelle straf
rechtsbedeling uiteraard dat hij dan ook eerder weet waar hij aan toe is, zodat 
hij niet onnodig lang hoeft te leven onder de druk van een strafvervolging4. Dat 
is een oud5, maar daarom niet minder pertinent argument. Minstens even essen
tieel is bovendien het argument dat een snelle afhandeling van strafzaken de 
waarheidsvinding ten goede komt6

• Naarmate het tijdsverloop tussen het plegen 
van het misdrijf en de strafrechtelijke afdoening daarvan toeneemt, zal het be
wijs in omvang en kwaliteit verminderen, bijvoorbeeld doordat getuigen onder
tussen zijn overleden of niet meer over een scherpe herinnering aan het gebeurde 
beschikken, of omdat intussen bewijsstukken zijn verdwenen of verloren ge
gaan7. Op grond van die vaststelling werd het concept verjaring reeds verdedigd 

Zie bv. B. ScHOENAFRTS en M. LAMIROY, De Belgische justitie: een kafkaiaanse nachtmerrie: 
analyse en remedie, Gent, Mys & Breesch, 1995, 383 p. 
Vgl. HR 19 maart 1985, N.j. 1985, 689. 
G.A. VAN HAMEL, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, Haarlem, De Erven F. 
Bohn, 1907, 617. 
A. DEN HARTOG, Artikel 6 EVRM: grenzen aan het streven de daad eerder op de daad te doen 
volgen, Antwerpen, Maklu, 1992, 11. 
Zie bv. reeds C. BECCARIA, Over misdaden en straffen (ingeleid, van aantekeningen voorzien en 
vertaald door Dr. J.M. MICHIELS), Antwerpen, Kluwer, 1982 (2' ed.), 128, die er ook op wees 
dat hoe eerder de straf is uitgesproken na het plegen van het misdrijf, des te rechtvaardiger en 
nuttiger zij is. 
Niet voor niets luidt een Franse rechtsspreuk "avec Ie temps qui passe, c'est la vérité qui 
s'enfuit". 
A.J.A. VAN DORST, De verjaring van het recht tot strafvordering, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 
51. 
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2 Inleiding 

als een instelling die de juistheid van rechterlijke beslissingen - en dus ook het 
belang van de rechtsorde - dient, omdat de kans reëel is dat een gerechtelijke 
beslissing die te lang na de feiten wordt genomen ofwel een onterechte vrij
spraak zal inhouden (doordat de feiten niet langer kunnen worden bewezen), 
ofwel zal bestaan in een onterechte veroordeling of een te hoge straf ( doordat de 
verdachte zelf geen bewijsmiddelen à décharge meer kan aandragen of doordat 
hij het bestaan van strafuitsluitende of strafverminderende verschoningsgronden 
niet meer aannemelijk kan maken). Door het verjaren van de strafvordering zou
den aldus rechterlijke dwalingen kunnen worden vermeden8

• Bovendien houdt 
de verjaring ook een waarborg in voor het recht van verdediging en het recht op 
een eerlijk proces, omdat aldus vermeden kan worden dat de verdachte door het 
verstrijken van de tijd voor de onmogelijkheid wordt geplaatst om nog elemen
ten te verzamelen die zijn onschuld kunnen aantonen. 
Soms wordt ter verdediging van de verjaring ook aangehaald dat een delinquent 
ondertussen heel wat kan zijn veranderd als de straf lang na de feiten wordt op
gelegd9. Meteen rijst dan de vraag of het nog zinvol is diezelfde delinquent nog 
een straf op te leggen, inzonderheid wanneer dat eerder desocialiserend werkt. 
Maar zoals gezegd heeft ook de benadeelde recht op een behandeling van de 
zaak binnen een aanvaardbare termijn 10

• Bovendien zouden langdurige proce
dures het zicht van de burger op de uitkomst ervan verminderen en daarmee 
uiteindelijk ook diens vertrouwen in het strafproces als middel van handhaving 
van normen 11

. 

2. De nood aan een snelle, maar niet overdreven snelle justitie wordt in Frans
talige werken dikwijls omschreven als de nood aan celeriteit (spoed) 12 binnen 
het justitieel bestel. Een strafrechtsbedeling die beantwoordt aan de vereiste van 
celeriteit impliceert dat de strafvordering op diligente wijze wordt uitgeoefend 
en beoordeeld 13. Met diligent wordt dan bedoeld dat de snelheid van justitie niet 
tot gevolg mag hebben dat afbreuk wordt gedaan aan de fundamentele beginse
len van behoorlijk proces, zoals het vermoeden van onschuld en het recht van 
verdediging. Waar vermeden moet worden dat te lang na de feiten nog een straf
procedure geïnitieerd wordt, of dat een veroordeling pas wordt uitgesproken na 
een onaanvaardbaar lange termijn, moet dus ook rekening worden gehouden 
met het tegenovergestelde. Een goede verdediging vergt immers de nodige voor
bereidingstijd. In die zin kunnen systemen waarbij voor de berechting van spe
cifieke delicten een aparte procedure wordt voorzien (een zogenaamde "snel
recht"-procedure) in aanvaring komen met het recht van verdediging wanneer 
in die procedure onvoldoende waarborgen zijn ingebouwd om die toets te door
staan. Met een snelle justitie worden immers niet enkel de belangen van de maat-

10 

Il 

12 

13 

Cf. infra, randnr. 26, p. 27. 
Cf. infra, randnr. 36, p. 34. 
D.W. STEENHUIS, "Tijd en recht. Over het belang van een snelle afhandeling van strafzaken", 
Just. Verk. 1992, afl. 3, 34. 
G. TANc;ENBERG, "Het gerechtelijk vooronderzoek en termijnverlenging. Een gevaar voor ver
lenging van de doorlooptijden", D.&D. 1990, 732. 
Het woord celeriteit is weliswaar een letterlijke vertaling van het Franse woord célérité, maar 
wordt verder in dit werk niettemin gebruikt omdat het goed weergeeft wat ermee bedoeld 
wordt. 
J. PRADEL, "La célérité de la procédure pénale en droit comparé", Rev. int. dr. pén. 1995, vol. 
66, 323. 
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schappij, maar ook die van de verdachte en de benadeelde beoogd. De belangen 
van de verdachte (inzonderheid diens recht op een eerlijk proces) mogen dus niet 
worden geschaad door teveel voortvarendheid. Snelheid is op zich niet pejoratief 
wanneer vanuit dit uitgangspunt wordt vertrokken. 

3. Verschillende technieken zijn mogelijk om de snelle afhandeling van een 
strafproces te verzekeren. Zo bestaan er in de meeste landen alternatieve vormen 
van afhandeling van misdrijven (zoals het voorwaardelijk sepot en de bemidde
ling), wat tot gevolg heeft dat minder misdrijven door de meestal reeds overbe
laste rechtbanken moeten worden behandeld. Zo wordt in het Verenigd Konink
rijk relatief veel gebruik gemaakt van de "cautioning". Deze afhandelingswijze 
houdt in dat de overtreder ten aanzien van wie voldoende bewijs voorhanden is 
enkel een waarschuwing wordt gegeven, die echter wel wordt geregistreerd 14

• 

Ook het louter seponeren van een zaak - bijvoorbeeld op grond van opportuni
teitsoverwegingen - heeft uiteraard tot gevolg dat het aantal zaken waarover een 
rechter zich dient te buigen, wordt ingeperkt. Het is opvallend dat het aantal 
sepots stijgt doorheen de jaren 1'. Een nog drastischer manier om de strafrecht
banken te ontlasten, is het decriminaliseren van bepaalde feiten, wat echter eer
der uitzonderlijk is 16

• 

Komt het toch tot een vervolging, dan bestaan in heel wat rechtsstelsels wette
lijke voorschriften die de bespoediging van het strafproces tot doelstelling heb
ben. Het kan dan gaan om het opleggen van welbepaalde termijnen 17 of zelfs het 
voorzien in een specifieke (snellere) procedure voor welbepaalde feiten 18

• Zeer 
specifiek voor het Angelsaksische recht is het systeem van guilty pleas en plea 
bargaining, wat uiteraard een aanzienlijk effect heeft op de gemiddelde duur van 
een strafzaak, omdat er nog slechts in weinig zaken een debat over de schuld
vraag noodzakelijk is 19

•
20

• Daarom werd reeds de vraag gesteld of de invoering 
van een dergelijk systeem in het Belgisch recht niet wenselijk is21

• 

14 

11 

!h 

17 

18 

19 

20 

21 

Deze regeling is gebaseerd op een richtlijn uit 1994 (Home Office Circular 18/1994, "The cau
tioning of offenders", raadpleegbaar via http://www.homeoffice.gov.uk/inside/circs/index.html). 
In 2003 werd 77,57'¼, van de zaken in ons land zonder gevolg geklasseerd (bron: gegevensbank 
van het College van procureurs-generaal, statistisch analisten (http://www.just.fgov.be/ 
statistique_parquets/html/n/Stats2003.html). ln 1990 en 1993 zou dat respectievelijk nog 42% 
en 60% geweest zijn (J. PRAllEL, l.c., 327). Anderzijds moet het stijgend aantal sepots wellicht 
ook in verband worden gebracht met de toename van strafbare gedragingen. 
Het aantal strafbare gedragingen is, vooral door de explosieve groei van het bijzonder straf
recht, de laatste decennia spectaculair toegenomen. De schaarse voorbeelden van decriminali
sering situeren zich meestal in de ethische sfeer, zoals het afschaffen van de strafbaarheid van 
overspel in België. 
Bv. termijnen waarbinnen een onderzoek moet zijn afgerond of waarbinnen een vonnis moet 
worden uitgesproken. 
Zie infra, Snelrecht, p. 327 e.v. 
Zie infra, randnr. 348, p. 332-333. 
Deze procedure is niet langer exclusief voorbehouden voor de Angelsaksische rechtscultuur. 
Ook in Italië geldt sedert de invoering van de Codice Vassali in 1989 een gelijkaardige regeling 
(het betreft de zgn. appliciazione de/la pena su richiesta de/Ie partie, of kortweg pattegiamento ). 
Indien een akkoord wordt gesloten tussen het openbaar ministerie en de bekennende verdachte, 
heeft deze recht op een strafvermindering van één derde. Zie hierover M. PlSANI, "La célérité 
dans la procédure pénale ltalienne", Rev. int. dr. pén. 1996, vol. 66, 578-579. 
Zie hierover B. DE SMET, "De versnelling van de strafrechtspleging met instemming van de ver
dachte. Is de invoering van een 'guilty plea' naar Angelsaksisch model wenselijk?", Panopticon 
1994, 420-444. Zie ook infra, randnr. 350, p. 335. 
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Een andere manier om procesvertraging te vermijden, bestaat in het hanteren 
van verjaringstermijnen. Op het Europees continent bestaat het principe van de 
verjaring van de strafvordering in nagenoeg elk rechtsstelsel en ook in de An
gelsaksische traditie wordt voor de meeste feiten met zogenaamde statutes of 
limitations gewerkt22

• Met een verjaringstermijn wordt niet enkel betracht de 
duur van het onderzoek binnen de perken te houden, maar ook van het ge
beurlijke strafproces dat er op volgt. Nochtans moet worden vastgesteld dat de 
termijn vereist om een strafvordering te laten verjaren doorgaans eerder ruim is, 
wat ertoe leidt dat een strafvordering die weliswaar niet verjaard is, toch een 
oneerlijk karakter kan krijgen door de lange duur ervan. En zelfs wanneer de 
eerlijkheid van het proces niet in het gedrang komt, is het mogelijk dat proble
men ontstaan omwille van de overschrijding van de redelijke termijn. Daarom 
kan in de meeste rechtsstelsels ook een beroep gedaan worden op het concept 
redelijke termijn ("undue delay" of "reasonable time"). 
Welk systeem ook wordt gehanteerd, steeds is het de betrachting om de overheid 
er toe aan te zetten een strafprocedure binnen een aanvaardbare periode op de 
feiten te laten volgen (zij het dat zulks lang niet de enige doelstelling is van het 
stellen van temporele beperkingen aan de duur van een strafproces). Die be
trachting kan slechts worden gerealiseerd door aan een eventuele onaanvaard
bare duur van een proces een sanctie te koppelen. Dat kan bijvoorbeeld het 
verval van strafvordering zijn, of een vermindering van de straf. 

4. Doel van deze studie is het verschaffen van inzicht in de verjaring van de 
strafvordering en de redelijke termijn als mechanismen om tijdsoverschrijding in 
strafprocedures tegen te gaan. Tevens wordt stil gestaan bij de vraag of ook bij 
de strafuitvoering rekening moet gehouden worden met het aspect tijdsover
schrijding. Ten slotte worden eveneens de mogelijkheden en beperkingen van 
een snelrechtprocedure onderzocht, doch niet zonder de wenselijkheid daarvan 
in vraag te stellen. 
In globo omvat onderhavige studie vijf delen. Een eerste deel omvat de analyse 
van de verjaring van de strafvordering. Daarin wordt aangevangen met een 
korte historische analyse van het concept verjaring, om onder meer aan de hand 
daarvan na te gaan welke redenen ten grondslag liggen aan dat concept. Het 
eerste deel omvat vervolgens een studie van de juridische uitwerking van het 
verjaringsconcept in het Belgisch recht. Het tweede deel volgt een gelijkaardig 
stramien, maar dan met betrekking tot de redelijke termijn. In het derde deel 
wordt nagegaan of er nood is aan een procedure voor snelle berechting en aan 
welke voorwaarden een dergelijke procedure moet voldoen om verenigbaar te 
zijn met de beginselen van behoorlijk proces. Het vierde luik omvat een sum
miere bespreking van de verjaring van de straf. Tevens wordt nagegaan of de 
redelijke termijnvereiste ook van toepassing is op de fase van strafuitvoering. In 

22 Wat betekent dat een strafrechtelijke vervolging binnen een welbepaalde termijn moet worden 
ingesteld ( cf. J. ZüLLAR, Crimina/ statutes of limitations, Minnesota House of Representatives, 
2000, http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/pubs/statlmt.pdf, 1 ). Dikwijls wordt naar het An
gelsaksisch rechtsstelsel verwezen als zou die rechtstraditie geen verjaring kennen. De daarbij 
veel geciteerde regel "The King can do no wrong" (nullum tempus occurit regi) stamt inder
daad af uit het Engelse recht, maar kende geen navolging in de andere Angelsaksische landen 
(X, "The Statu te of Limitations in Crimina! Law: A Penetrable Barrier to Prosecution", U. Pa. 
L. Rev. 1953-54, 631-632). 
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het laatste deel ten slotte, wordt getracht aan de hand van de bevindingen uit de 
voorgaande delen te komen tot enkele suggesties voor een nieuwe benadering 
van termijnoverschrijdingen in het strafproces. 
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9 

5. Er bestaan heel wat werken waarin uitvoerige beschouwingen terug te vinden 
zijn over de historiek van het concept verjaring. Wat hierna volgt is enkel een 
summier overzicht van historische gegevens omtrent de wijze waarop in het ver
leden rekening werd gehouden met het tijdsverloop bij de berechting van plegers 
van misdrijven, zonder de bedoeling te hebben op exhaustieve wijze alle gege
vens in dat overzicht op te nemen die op enigerlei wijze aan de notie verjaring 
kunnen worden gerelateerd21

. 

Onderhavig hoofdstuk is opgedeeld in een aantal afdelingen waarin telkens een 
bepaalde periode in de geschiedenis wordt behandeld, te beginnen met het Ro
meins recht. Daarna komen respectievelijk het recht van de Germaanse stam
men, het recht ten tijde van de Verlichting en ten slotte het recht ten tijde van de 
Franse Revolutie aan bod. 
In een laatste afdeling ten slotte, wordt een overzicht gegeven van de regeling 
van de verjaring in twee belangrijke 19c-eeuwse codificaties. Het betreft de 
Franse Code d'instruction criminelle ( 1808) en het Crimineel Wetboek voor het 
Koninkrijk Holland (1809). 

AFDELING 2 

Het Romeins recht 

6. Een historische kijk op het concept verjaring leert ons in elk geval dat het 
verschijnsel reeds zeer oud is. Algemeen wordt aangenomen dat de eerste juridi
sche context waarin rekening wordt gehouden met de verjaring op strafrechte
lijk vlak, dateert van het jaar 17 of 18 vóór de aanvang van onze jaartelling24

• 

Het betreft de zogenaamde Lex Julia de adulteriis, waarin ten tijde van Augustus 
de bestraffing was voorzien van ontucht (stuprum), echtbreuk (adulterium), 

24 

Zie ook A.].A. VAN DORST, o.c., 4-26. Voor meer uitgebreide besprekingen van de historische 
achtergrond van de verjaring kan onder meer verwezen worden naar H. MOAZZAMI, La pres
cription de l"action pénale en droit français et en droit suisse. Étude de droit comparé, 
Montreux, Gauguin & Laubscher, 1952, 19-60. 
J. Ton,, Droit romain: de l'injure - Droit français: de la prescription de /'action publique, 
Paris, Chevalier-Marscq et c"', 1893, 171; E. RocHOUX, Prescription de l'action publique et de 
l'action civile, Paris, Librairie Cotillon, 1895, 93; G.A. VAN HAMEL, o.c., 616; P. MAHINZ, La 
prescription de l'action publique et de l"action civile, Bordeaux, lmprimerie de l'université, 
1913, 1; L. RosFNGART, La prescription de l'action publique en droit français et allemand avec 
!'examen des récents projets de réforme, Paris, Librairie du Receuil Sirey, 1936, 5; 
H. MOAZZAMI, o.c., 21; A.J.A. VAN DORST, o.c., 4 en F. DEL PERO, La prescription pénafe. His
toire - notions générales - durée des dé/ais relatifs et absolus de prescription de l'action pénale 
et de la peine, Lausanne, Éditions Stxmpfli, 1993, 19. 
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koppelarij (lenocinium) en andere "vleselijke" delicten (delicta carnalia). Blij
kens die regeling kon geen aanklacht meer worden ingediend als sedert het ple
gen van het delict meer dan vijf jaar was verstreken25

• Wat de echtbreuk betrof, 
was de verjaringstermijn slechts zes maanden indien de klacht uitging van de 
echtgenoot of de vader van de echtbrekende vrouw. Wellicht hield die verjarings
termijn verband met de mogelijkheid tot terugvordering van de bruidsschat 
(dos). De termijn van vijf jaar daarentegen, zou verband kunnen houden met het 
lustrum, zijnde de in het oude Rome vijfjaarlijkse godsdienstige reinigings
ceremonie. Gezien het verstrijken van een termijn van vijf jaar voor de goden 
voldoende was om ongeoorloofde zaken te vergeten, leek het aannemelijk dat de 
wereldlijke overheden geen strengere eisen dienden te stellen. 
Naast voornoemde termijnen, wordt aangenomen dat later in het Romeins recht 
geen aanklacht meer kon worden gedaan voor enigerlei delict, van zodra een 
periode van twintig jaar was verstreken, behalve voor wat betreft het onverjaar
bare parricidium (moord op verwanten) 26 en suppositio partus (onderschuiving 
van een kind)27

• Dat wordt onder meer afgeleid uit de Lex Cornelia de fa/sis, 
uitgevaardigd onder het ~ezamenlijk keizerschap van Diocletianus (284-305) en 
Maximianus (286-305) 2 

• De onverjaarbaarheid van het parricidium had onge
twijfeld te maken met de ernst van dat misdrijf, temeer de Romeinse samen
levingsstructuur gekenmerkt werd door haar sterk familiaal karakter. De uitslui
ting van de suppositio partus van de verjaringsregeling wordt dan weer in ver
band gebracht met de erfrechtelijke kwesties die zich kunnen voordoen bij het 
overlijden van de erflater. Later, met name in 426, werd aan die onverjaarbare 
misdrijven ook de apostasia (geloofsafvalligheid) toegevoegd. Op dat ogenblik 
was het christelijk geloof tot staatsreligie verheven en was het blijkbaar evident 
de afkeer van de kerk jegens haar afvalligen te concretiseren in de onverjaar
baarheid van de geloofsafvalligheid29

. 

7. In het Romeins recht was de verjaring niet meer dan een exceptie waarop de 
beschuldigde een beroep kon doen. Van een ambtshalve toepassing van de ver
jaringsregels door de rechter was geen sprake. Wanneer de beschuldigde goede 
redenen had om aan te nemen dat de aanklacht ongegrond zou worden ver
klaard, kon hij dus perfect de toepassing van de verjaringsexceptie terzijde laten 
teneinde aldus een meer eervolle vrijspraak te bekomen. De verjaringstermijn 
zelf nam een aanvang op de dag waarop het feit werd gepleegd30 en liep tot op 

25 

26 

27 

28 

29 

lil 

O.F. ROBINSON, The crimina! law of ancient Rome, Baltimore, John Hopkins University Press, 
1995, 62. 
O.F. ROBINSON, o.c., 47. 
Contra J.-L. CousTURIER, Traité de la prescription en matière criminelle, Paris, Auguste 
Durand, 1849, nr. 1, 1, die van oordeel is dat ook voor deze misdrijven de verjaringstermijn 
van twintig jaar gold. 
Zie o.m. J.A.C. THOMAS, "Prescription of crimes in Roman law", R.I.D.A. 1962, 417-430 en 
O.F. ROBINSON, o.c., 21. Sommige auteurs zijn evenwel van oordeel dat de twintigjarige verja
ringstermijn zou zijn ingevoerd onder Justitianus (cf E. VoLTERRA, "Intorno alla prescrizione 
dei reati in diritto romano", B.I.D.R. 1929, 57 en M. AMELOTTI, La prescrizione delle azioni 
in diritto romano, Milaan, Giuffrè, 1958, 160). 
Die afkeer was trouwens zo groot dat zelfs na de dood van de afvallige het strafrechtelijk onder
zoek nog kon worden verder gezet. 
In het hedendaagse recht loopt de verjaring in sommige landen pas vanaf de dag nadat het mis
drijf werd gepleegd, wat echter eerder de uitzondering dan de regel is. Cf. infra, randnr. 145, 
p. 127. 
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de dag van de aanklacht (accusatio), en dus niet tot op de dag van de rechterlijke 
beslissing. In geval van tijdig ingestelde aanklacht kon derhalve geen sprake zijn 
van verjaring, ook al kwam het pas vele jaren later tot een uitspraak. De verja
ringstermijn kon in beginsel niet worden geschorst. 

8. Van een verjaring van de straf zou in het Romeins recht geen sprake zijn 
geweest, alhoewel sommigen van oordeel zijn dat de dertigjarige verjarings
termijn van de actio judicata ook in strafzaken toe~asselijk was31 en anderen het 
bij een verjaringstermijn van twintig jaar houden' . Wel zijn er voorbeelden ge
kend van situaties waarbij duidelijk rekening werd gehouden met het tijdsver
loop sedert de veroordeling, in die zin dat een mildere toepassing van de opge
legde straf mogelijk werd gemaakt. Zo haalt van Dorst het voorbeeld aan dat 
werd ontleend aan de briefwisseling tussen Plinius - een stadhouder uit Klein
Azië - en keizer Trajanus, waaruit blijkt dat zij die langer dan tien jaar op vrije 
voeten waren, moesten worden verwezen naar werkzaamheden "quae non 
longe a poena sint" (die niet ver van de straf af staan), zoals de verzorging van 
de badinrichtingen, de reiniging der riolen en het onderhoud der wegen33

. 

ÁFDELING 3 

Het gewoonterecht van de Germaanse stammen 

9. In het gewoonterecht van de Germaanse stammen is niet veel terug te vinden 
over de verjaring in strafzaken34

. Toch blijkt uit de Lex Visigothorum dat een 
algemene verjaringstermijn gold van dertig jaar, zowel in civiele als in penale 
aangelegenheden35

• Volgens sommige auteurs zou de verjaring in strafzaken ook 
vermeld zijn geworden in de capitularia36

• Andere auteurs zijn echter van oor
deel dat die bepalingen enkel betrekking hadden op de verjaring in civiele za
ken37. 
In het feodale tijdperk, dat zich in de 11 e tot de 12" eeuw situeert, bestond geen 
duidelijke verjaringsregeling38

, behalve dan voor het canonieke recht dat op het 
Romeins recht gesteund was39

• Maar in die periode bestonden er in het algemeen 
weinig juridische zekerheden40

. Of zoals Van Hoorebeke schrijft: "Il serait irra
tionnel de demander à ces législations barbares, qui n'étaient autre chose que Ie 
recueil des coutumes elles-mêmes, des principes bien précis au sujet des matières 
les plus délicates de notre droit pénal moderne" 41

• Toch bleek na de kruistochten 

11 

32 

33 

34 

3.5 

3h 

37 

38 

39 

40 

41 

Zie E. BRUN DE VnI.F.RFT, Traité théorique et pratique de la prescription en matière criminelle, 
Paris, 1863, nr. 21; E. VAN HOOREBEKE, Traité des prescriptions en matière pénale, Brussel, A. 
Vandale, 1847, 8 e.v., en H. MoAZZAMI, o.c., 25. 
Ch. NARAT, De la prescription des condamnations pénales, Paris, V. Giard & E. Brière, 1904, 
35. 
A.J.A. VAN DORST, o.c., 8. 
f. DEL l'ERO, O.C., 20. 
Zie H. MOAZZAMI, o.c., 26. 
Zie E. VAN HOOREllEKE, o.c., 11. 
E. BRUN DF. Vn.LERF.T, o.c., nr. 24. 
H. MOAZZAMI, o.c., 26. 
Hier gold een termijn van 20 jaar (zie H. MoAZZAMI, o.c., 28). 
Zie E. BRUN DE VILLERET, o.c., nr. 25. 
F.. VAN HOOREBEKE, o.c., 11. 
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in het Oosten wel een korte verjaringstermijn te bestaan van één jaar en één dag 
voor moord42

. Die termijn wordt soms als algemene regel genoemd43
• Uiteinde

lijk werd meer en meer terug gegrepen naar het Romeins recht, waardoor de 
verjaringstermijn van 20 jaar opnieuw werd toegepast. 

AFDELING 4 

Het Franse recht vóór 1791 

10. Vóór 1791 bestond in Frankrijk geen wettelijke basis voor de verjaring in 
strafzaken: de Ordonnance criminelle van 167044 

- die werd toegepast tot aan 
de Franse revolutie en ook de belangrijkste inspiratiebron vormde voor het Na
poleontische wetboek van 1808 - maakte geen melding van de verjaring45

• Even
wel werd door de jurisprudentie op grond van het Romeins recht algemeen aan
vaard dat elk misdrijf verjaart door verloop van een termijn van twintig jaar46

, 

te rekenen van de dag waarop het werd gepleegd47
, ook al kwam het misdrijf 

niet aan het licht48
. Deze verjaringstermijn kon niet worden gestuit49

, noch wor
den geschorst50

• Wel kende het oude Franse recht reeds het concept voortdurend 
misdrijf en werd aanvaard dat de verjarin? in dat geval pas een aanvang neemt 
eenmaal het misdrijf ophoudt te bestaan5 

• Voor sommige misdrijven gold wel 
een kortere termijn. Zo was de verjaringstermijn voor overspel vijf jaar52

, wat 
eveneens werd overgenomen uit het Romeins recht53. 
Toch bestonden in het Franse gewoonterecht afwijkende verjaringsregelingen54

• 

Zo werd in Henegouwen een termijn toegepast van tien jaar, behalve voor de 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

rn 

51 
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54 

H. M0AZZA:Vll, o.c., 27. 
Zie L. RoSENGART, o.c., 6. 
"Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Na vare, donnée à Saint Germain en Laue au 
mois d'août 1670, pour les matières criminelles". 
J.-M. LE GRAVEREND, Traité de la justice criminelle, Brussel, Librairie de Jurisprudence de 
H. Tarlier, 1832 (3' ed.), 70; J. Toni, o.c., 173; H. M0AZZAMI, o.c., 39 en L. ROSENc;ART, 
o.c., 8. 
Zie o.m. J .-M. LE GRAVEREND, o.c., 70;]. TüTTI, o.c. 171-172 en H. MoAZZAMI, o.c., 30. Op 
dit principe bestonden wel uitzonderingen, o.m. voor het tweegevecht, dat onverjaarbaar werd 
verklaard bij edict in 1679 (cf P. MAHii'iZ, o.c., 4 en H. M0AZZAMI, o.c., 32; contra D. JoussE, 
Traité de la 1ustice criminelle de France, I, Paris, Debure, 1771, I, nr. 56, 585, waar gesteld 
wordt dat verjaring mogelijk was bij afwezigheid van klacht en veroordeling). Ook majesteits
schennis was onverjaarbaar (D. JoussE, o.c., nr. 56, 585), wat verregaande consequenties had 
omdat een misdrijf al snel onder deze noemer viel (J. T0TTI, o.c., 163 en P. MAHINZ, o.c., 4). 
Bovendien bestond betwisting omtrent de al dan niet onverjaarbaarheid van een aantal andere 
misdrijven (zie o.m. J.-M. LE GRAVEREN!), o.c., 71 ). 
Zie "Exposé de motifs fait par M. Ie comte Réal, séance de Corps Législatif de 6 décembre 
1808", in J.-G. LüCRF., La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou commen
taire et complément des Codes français, XXVIII, Paris, Treuttel et Würtz, 1831, 167; 
P. MAHINZ, o.c., 5 en H. M0AZZAMI, o.c., 34. 
D. JoussE, o.c., nr. 47, 581; J. Torn, o.c., 210-211 en J.-L. C0USTURIER, o.c., nr. 15, 4-5. 
Zie D. JoussE, o.c., nrs. 49 en 50, 582-583. Zie ook J. Tcrrn, o.c., 253. 
J.-L. CouSTURIER, o.c., nr. 5, 5 en H. M0AZZAMI, o.c., 37. 
D. JoussE, o.c., nr. 56,585. Zie ookJ. Toni, o.c., 229. 
D. JoussE, o.c., nr. 55,584 en H. M0AZZAMI, o.c., 31. 
J. Toni, o.c., 172-173. 
Zie A. ALLARD, Histoire de la justice criminelle au sixième siècle, Aaien, Scientia, 1970 (herdruk 
ed. 1868), 360. 
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meest ernstige misdaden, waarvoor een termijn van twintig jaar gold55. Ook in 
het gewoonterecht van Bretagne werd een termijn van tien jaar gehanteerd56

• 

Deze termijn werd zelfs teruggebracht tot vijf jaar indien er aansluitend op de 
klacht geen onderzoek werd gevoerd57. 
Ondanks de belangrijke invloed van het Romeins recht, werd aan de verjaring 
door de Franse rechtspraak een meer absoluut karakter gegeven58: de verjaring 
was nu voor het eerst - alhoewel daaromtrent toch enige betwisting leek te be
staan - van openbare orde en kon in elke stand van het geding worden opgewor
pen59. Daarmee werd definitief afgestapt van het uitgangspunt dat de verjaring 
slechts een exceptie uitmaakte die door de verdediging al dan niet kon worden 
aangewend. 

11. De verjaring van de strafvordering had meteen ook de verjaring van de bur
gerlijke vordering tot gevolg60

• De benadeelde kon derhalve geen enkele aan
spraak meer maken op een vergoeding van de door het misdrijf geleden schade. 
De mogelijkheid dat enerzijds de strafvordering vervallen zou worden verklaard 
en er dus geen straf meer kan worden opgelegd, maar de rechtbank anderzijds 
toch uitspraak zou moeten doen over de schuldvraag (zoals het heden ten dage 
wel kan), werd immers absurd bevonden61

• Door de veroordeling op burgerlijk 
gebied zou de beklaagde toch geconfronteerd worden met een maatschappelijke 
blaam, wat als een straf werd beschouwd die niet meer kon worden opgelegd. 

12. Wat de verjaring van de straf betreft, werd met de jaren algemeen aanvaard 
dat een verjaringstermijn van dertig jaar diende te worden toegepast62

• 

AFDELING 5 

Het Franse postrevolutionaire recht 

13. De hervormingsgezinde auteurs van de 18c eeuw hadden reeds meermaals 
de aandacht gevestigd op het belang van een snelle berechting voor een goede 
strafrechtsbedeling, met respect voor de rechten van verdediging63

. Het lag dan 
ook voor de hand dat aan de bestaande jurisprudentiële regeling van de verja
ring een wettelijke basis zou worden verleend. Dat gebeurde bij wet van 
25 september en 6 oktober 1791 uitgevaardigd door de Assemblée Consti
tuante, waarin onder titel VI volgende verjaringsvoorschriften waren opgeno
men: 

55 L. ROSENGART, o.c., 8 en H. MOAZZAMI, o.c., 30. 
56 J. TOlTI, o.c., 172; P. MAHINZ, o.c., 5 en H. MOAZZAMI, o.c., 31. 
57 H. MOAZZAMI, o.c., 31. 
58 J.-L. CoUSTURIER, o.c., nr. 3, 4. 
59 D. JoussE, o.c., nrs. 58 en 59, 585-586. 
60 Zie J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 5, 5-6. 
61 J.-L. CoUSTURIER, o.c., nr. 5, 5. 
62 J.-L. CüUSTURIER, o.c., nr. 7, 7. 
63 A. WILLS, Crime and punishment in revolutionary Paris, Connecticut, Greenwood press, 1981, 

76. 
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1. Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un 
crime, après trois années révolues, lorsque dans eet intervalle il n'aura 
été fait aucune poursuite. 

2. Quand il aura été commencé des poursuites à raison d'un crime, nul 
ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime après six années révo
lues, lorsque dans eet intervalle aucun jury d'accusation n'aura déclaré 
qu'il y a lieu à accusation contre lui, soit qu'il ait été ou non impliqué 
dans les poursuites qui ont été faites. 
Les dé/ais portés au présent article et au précédent commenceront à courir 
du jour oit l' existence du crime aura été connue ou légalement constatée. 

3. Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel ne 
pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un taps de vingt 
années révolues, à compter du jour oit !edit jugement aura été rendu. 

14. Opvallend aan deze regeling is dat enkel gesproken wordt van misdaden. 
Toch wordt aangenomen dat de verjaringsregeling ook van toepassing was op 
wanbedrijven en overtredingen64

. Zoniet zou er wel sprake zijn geweest van ver
jaring van de ernstigste feiten, maar niet van de lichtere misdrijven65

• 

De verjaringstermijn van drie jaar was wat misdaden betreft opmerkelijk kort. 
Maar daar stond wel tegenover dat de verjaring, in afwijking van de jurispru
dentiële regel die vóór de wet van 1791 gold, pas een aanvang nam op het ogen
blik waarop de feiten gekend en rechtsgeldig vastgesteld waren66

,67. Bovendien 
was voor het eerst voorzien in de mogelijkheid om de verjaring te stuiten, waar
door de verjaringstermijn tot zes jaar kon worden verlengd. Maar van een echte 
stuiting, zoals we het begrip heden ten dage kennen, was eigenlijk geen sprake. 
Van zodra er sprake was van vervolging, werd de termijn opgetrokken tot zes 
jaar. Daarbij was het echter irrelevant wanneer de daad van vervolging plaats
vond, zolang het maar in de eerste periode van drie jaar was. Zo was het perfect 
mogelijk om na één jaar de vervolging in te zetten en de zaak dan gedurende 
meer dan drie jaar laten rusten, zonder dat de verjaring intrad68

• De verlenging 
van de verjaring naar aanleiding van een daad van vervolging gold trouwens 
voor elke verdachte, ook al werd die aanvankelijk niet zelf vervolgd69

. 

Schorsing van de verjaring was in de wet van 1791 niet voorzien en werd niet 
mogelijk geacht7°. Wel is het zo dat ingevolge artikel 2 van de wet de verjaring 
niet meer liep van zodra de verdachte in beschuldiging werd gesteld71

• 

Eveneens opmerkelijk is dat geen enkel onderscheid werd gemaakt naargelang 
de zwaarte van de feiten. Daarvoor moest gewacht worden tot in 180872

• 

64 

61 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

E. VAN HoOREBEKE, o.c., 42; E. BRUN DE V!LLERET, o.c., nr. 56; J. Tonr, o.c., 174 en H. MOAZ
ZAMI, o.c., 41. 
E. VAN HOOREBEKE, o.c., 42; E. BRUN DE VILLERET, o.c., nr. 56 en A.j.A. VAN DORST, o.c. 17. 
Deze voorwaarden dienden cumulatief te zijn vervuld: de loutere kennis van het misdrijf vol
stond niet om de verjaringstermijn een aanvang te laten nemen (J.-L CouSTURIER, o.c., nr. 10, 
10, waar verwezen wordt naar Cass. fr. 20 april 1809). 
Zie voor een kritiek op deze regeling infra, randnr. 147, p. 129. 
j.-L COUSTURIER, o.c., nr. 10, 10. 
j.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 11, 11. 
J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 12, 10 en H. MoAZZAMI, o.c., 43. 
j.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 10, 11. 
Cf. infra, randnr. 21, p. 19. 
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Vreemd is dat over de verjaring van de burgerlijke vordering niets werd bepaald, 
zodat niet duidelijk was of de verjaring van de strafvordering ook de verjaring 
van de burgerlijke vordering tot gevolg had73

• Volgens Cousturier gold de in de 
Code bepaalde verjaringstermijn voor de strafvordering ook voor de burgerlijke 
vordering, omdat beide vorderingen voor de strafrechter moesten worden ge
bracht74. Ook anderen deelden die mening en wezen er op dat de burgerlijke 
vordering niets meer is dan een accessorium van de strafvordering75

. 

De verjaring van de opgelegde straf- waarvoor een verjaringstermijn van twin
tig jaar was voorzien - was dan wel weer geregeld. 

15. De verjaringsregeling bleek in de praktijk geen noemenswaardige proble
men op te leveren. Overigens moet worden vastgesteld dat de berechting van 
delinquenten in het postrevolutionaire tijdperk behoorlijk snel ging. De helft 
van alle zaken werd binnen de zeven maanden voor de rechter gebracht en meer 
dan de helft van de zaken gaf aanleiding tot een definitieve beslissing in graad 
van beroep binnen de tien maanden76

. Slechts in 15% van de gevallen duurde 
het langer dan een jaar vooraleer de zaak voor de rechter was gebracht. 

16. In 1795 werd de wet van 1791 vervangen door de Code des délits et des 
peines van 3 Brumaire jaar IV77

, waarin omtrent de verjaring het volgende was 
gestipuleerd: 

7l 

74 

75 

76 

77 

Art. 9. Il ne peut être intenté aucune action publique ni civile pour rai
son d'un délit après trois années révolues à compter du jour oit l'exis
tence en à été connue et légalement constatée, lorsque dans eet intervalle 
il n'a été fait aucune poursuite. 

Art. 10. Si, dans les trois ans, il a été commencé des poursuites, soit 
criminelles, soit civiles, à raison d'un délit, l'une et l'autre action dure 
six ans, même contre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces pour
suites. 
Ces six ans se comptent pareillement du jour oit l'existence du délit a été 
connu et légalement constatée. 
Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au criminel, soit au civil, 
si dans l'intervalle, il n'a pas été condamné par défaut ou contumace. 

(. .. ) 

Art. 480. La peine portée dans Ie jugement de condamnation par contu
mace est prescrite par vingt ans à compter de la date du jugement. 

Art. 481. Mais ce temps passé, l'accusé n'est plus reçu à se présenter 
pour purger sa contumace. 

Cf. "Exposé de motifs fait par M. le comte Réal, séance de Corps Législatif de 6 décembre 
1808", inJ.-G. LOCRÉ, o.c., 168. 
J.-L. CoUSTURIER, o.c., nr. 8, 8. 
Zie o.m. P. MAHINZ, o.c., 7. 
A. Wrus, o.c., 76. 
Zie hierover meer gedetailleerd A. EsMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France et spé
cialement de la procédure inquisitoire depuis Ie XIIr siècle jusqu'à nos jours, I, Liechtenstein, 
Topos Verlag AG Vaduz, 1978, 439. 
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Ten aanzien van de vorige regeling betekende dat geen grote verandering. In deze 
code werd wel gesproken van de verjaring van "misdrijven" en dus niet langer 
van "misdaden". 
Belangrijk onderscheid was wel dat de verjaring niet langer werd stilgelegd door 
de inbeschuldigingstelling. Dat betekent dat het verder zetten van een ingestelde 
vervolging irrelevant was voor de verjaring: eenmaal de termijn verdubbeld was 
tot zes jaar waren geen verdere verlengingen mogelijk 78

• Hierdoor trad de verja
ring noodgedwongen in door het verlopen van een termijn van zes jaar, ongeacht 
een eventuele inbeschuldigingstelling. 
Bovendien was ook de verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit 
een misdrijf nu geregeld. 
De Code van 3 Brumaire jaar IV was van toepassing tot aan de invoering van de 
Code d'instruction criminelle in 180879

. 

17. Naast de algemene verjaringstermijn, werd voor een aantal misdrijven ook 
een bijzondere verjaringstermijn in het leven geroepen. Met betrekking tot de 
jachtmisdrijven werd in artikel 12 van de wet van 30 april 1790 een verjarings
termijn bepaald van één maand te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd 
gepleegd80

. Voor de plattelandsmisdrijven (délits ruraux) gold een gelijkaardige 
termijn, vastgelegd in de Code rural van 28 september en 6 oktober 1791 81

• 

Voor de bosmisdrijven gold een termijn van drie maanden of één jaar, al naar
gelang de dader vermeld werd in het proces-verbaal van vaststelling. Die termijn 
was voorzien in de wet van 15 september 1791 82 • 

De korte verjaringstermijnen voor deze bijzondere misdrijven werden uiteinde
lijk ook overgenomen in ons land83

• 

AFDELING 6 

Enkele 19e_eeuwse codificaties 

18. In de 19c eeuw kwam een aantal codificaties tot stand waarin een regeling 
was opgenomen inzake de verjaring van de strafvordering en de straf. In het 
Napoleontische Frankrijk werd in 1808 de Code d'instruction criminelle uitge
vaardigd en in Nederland gold korte tijd het Crimineel Wetboek voor het Ko
ninkrijk Holland van 1809. Vooral de Franse Code d'instruction criminelle was 
een bron van inspiratie voor heel wat andere landen om over te gaan tot codifi
catie. In 1871 was Duitsland aan de beurt84

, enige tijd daarop gevolgd door 
Italië in 1889. 

78 

79 

80 

81 

82 

8.1 

84 

J.-L. CouSTURIER, o.c., nr. 11, 11. 
Zie hierna, p. 17. 
J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 119, 312 en P. MAHINZ, o.c., 6. 
j.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 122, 318. 
J.-L. CousTURIER, o.c., nr. 126, 327 en P. MAHINZ, o.c., 6. 
Zie over de huidige regeling in België van de verjaring voor jachtmisdrijven en misdrijven uit 
het Boswetboek infra, resp. randnrs. 131, p. 117 en 132, p. 118. 
De voordien geldende Constitutio criminalis Carolina (1532) bevatte geen bepalingen inzake 
verjaring, maar schreef in art. 77 wel voor dat de strafrechtspleging in alle zaken snel diende te 
gebeuren (J.H. LANc;BEIN, Prosecuting crime in the Renaissance, Cambridge, Harvard Univer
sity Press, 1974, 287). 
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Dit waren evenwel niet de eerste codificaties waarin de verjaring van de straf
vordering aan bod kwam. Zo bevatte de Code Criminel van Joseph II in Oos
tenrijk (1787) 85 

- die wordt beschouwd als de eerste moderne code86 
- een be

paling waarin de verjaring werd uitgesloten87
• In Oostenrijks Lombardije kon 

men zich met die code echter niet verzoenen. Daarom werd op 17 februari 1791 
de Commission générale pour l'amélioration du système judiciaire opgericht, 
waarvan ook Beccaria deel uitmaakte88

. Hoewel het ontwerp van code dat door 
deze commissie werd opgemaakt het omwille van externe omstandigheden niet 
tot formele wettekst haalde, kan toch worden opgemerkt dat wat de verjaring 
van de strafvordering betreft, termijnen waren voorzien van tien en twintig 
jaar89

. 

1. De Code d'instruction criminelle van 1808 

19. De Code d'instruction criminelle (C.I.C.) is niet alleen voor het Franse, 
maar ook voor het Belgische en Nederlandse recht een belangrijke codificatie 
gebleken. In Frankrijk was het wetboek van kracht tot aan de hervormingen van 
1957-1958, die hebben geleid tot een nieuw wetboek, met name de Code de 
procédure pénale90

• In België is het Wetboek van Strafvordering nog steeds het 
Napoleontische wetboek van 1808, zij het dat hieraan ondertussen weliswaar 
heel wat werd gewijzigd. In Nederland was de Code d'instruction criminelle van 
kracht van 1811 tot 1838. 
De Code d'instruction criminelle bevatte volgende bepalingen betreffende de 
verj aring91

: 

8S 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

Art. 635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en ma
tière criminelle, se prescriront par vingt années révolues, à compter de 
la date des arrêts ou jugements. 
Néanmoins Ie condamné ne pourra résider dans Ie département oit de
meureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel Ie crime 
aurait été commis, soit ses héritiers directs. 
Le Gouvernement pourra assigner au condamné Ie lieu de son domicile. 

Art. 636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en ma
tière correctionnelle, se prescriront par cinq années révolues, à compter 
de la date de !' arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l' égard 

De officiële naam luidde "Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung". 
Y. CARTUYVELS, D•ou vient Ie code pénal? Une approche généalogique des premiers Codes 
pénaux absolutistes au XVIIr siècle, Paris, De Boeck-Wesmael, 1996, 264. 
Het betrof art. 183: "aucune prescription ne soit, à l'avenir, avoir lieu, pour Ie délit et la puni
tion; et Ie coupable doit être traité se Ion les lois, quelque espace de temps qui se soit écoulé entre 
le délit commis et la découverte qu'on en a faite". 
Y. CARTUYVELS, o.c., 309. 
Enkele misdrijven, zoals majesteitsschennis, waren echter onverjaarbaar (zie Y. CARTUYVELS, 
o.c., 325). 
Zie hierover o.m. R. MERLE en A. VITU, Traité de droit criminel, Paris, Éditions Cujas, 1967, 
nr. 142, 151. 
Zie A.G. DAUBANTON, Traité pratique du Code d'instruction criminelle, avec formules, Paris, 
L'Huillier, 1809, 528-530 en].-G. LOCRÉ, o.c., 99-101. 
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des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter 
du jour au ils ne pourront plus être attaqués par la voie de !'appel. 

Art. 637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de na
ture à entraîner la peine de mort au des peines afflictives perpétuelles, 
au de tout autre crime emportant peine afflictive au infamante, se pres
criront après dix années révolues, à compter du jour au Ie crime aura été 
commis, si dans eet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni 
de poursuite. 
S'il à été fait, dans eet intervalle, des actes d'instruction au de poursuite 
non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescri
ront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte à l'égard 
même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans eet acte d'ins
truction au de poursuite. 

Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant 
les distinctions d'époques qui y sant établies, la durée de la prescription 
sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être 
puni correctionnellement. 

Art. 639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraven
tions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour 
les peines prononcées par arrêt au jugement en dernier ressort, à camp
ter du jour de !'arrêt; et à l'égard des peines prononcées par les tribu
naux de première instance, à compter du jour au ils ne pourront plus 
être attaqués par la voie de !'appel. 

Art. 640. L' action publique et l' action civile pour une contravention de 
police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour au 
elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, 
instruction au poursuite, si dans eet intervalle il n'est point intervenu de 
condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de 
nature à être attaqué par la voie de !'appel, l'action publique et l'action 
civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notifica
tion de l' appel qui en aura été interjeté. 

Art. 641. En aucun cas, les condamnés par défaut au par contumace, 
dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour 
purger Ie défaut au la contumace. 

Art. 642. Les condamnations civiles portées par les arrêts au par les 
jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle au de police, et 
devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par Ie 
Code Napoléon. 

Art. 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogeront point aux 
!ais particulières relatives à la prescription des actions résultant de cer
tains délits au de certains contraventions. 

20. Zowel de verjaring van de straf als de verjaring van de strafvordering waren 
derhalve voorzien. De verjaring van de burgerlijke vordering kende eenzelfde 
regeling als de verjaring van de strafvordering. 
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21. Wat de verjaring van de strafvordering betreft, werd voor het eerst een on
derscheid gemaakt naar gelang de zwaarte van het misdrijf. Om dat resultaat te 
bereiken, werd gesteund op de drieledige indeling van de misdrijven, zoals ook 
vandaag nog het geval is. De verjaringstermijn werd voor overtredingen op één 
jaar gesteld, voor wanbedrijven op drie jaar en voor misdaden op tien jaar. Die 
termijnen bleven in België grotendeels ongewijzigd tot 1993 92

• In tegenstelling tot 
wat voorheen het geval was, voorzag de wetgever in 1808 geen onverjaarbare 
misdrijven, zodat elk misdrijf, hoe zwaar ook, aan verjaring onderhevig was93. 
De verschuiving van het aanvangspunt van de verjaringstermijn naar het ogen
blik waarop de feiten vastgesteld of gekend waren94 is van korte duur geweest. 
Zoals blijkt uit de tekst van de artikelen 637 en 639 C.I.C. nam de verjaring 
opnieuw een aanvang op het ogenblik van het plegen der feiten, net zoals dat 
ook in de oude Franse jurisprudentie werd aangenomen95

• Dat gold zowel voor 
misdaden, wanbedrijven als overtredingen. Het feit dat het misdrijf nog niet 
gekend of vastgesteld was, of zelfs verdoken werd door de dader ervan, veran
derde niets aan het princ~iële aanvangspunt van de verjaring op het ogenblik 
van het plegen der feiten 9 

• 

Beide elementen passen perfect in de filosofie die aan de verjaringsregeling van 
de Code d'instruction criminelle ten grondslag lag. Gezien er werd van uitge
gaan dat het verstrijken der tijd en de daarmee gepaard gaande onzekerheid op 
zich een straf uitmaakt voor de dader van het misdrijf97

, was het logisch om de 
duur van de verjaringstermijn te koppelen aan de ernst van de feiten en de ver
jaringstermijn een aanvang te laten nemen op het ogenblik waarop het feit werd 
gepleegd. Het is immers vanaf dat ofenblik dat de angst voor bestraffing en de 
onzekerheid voor de dader bestaan9 

• 

De bijzondere (korte) verjaringstermijnen die op het ogenblik van de inwerking
treding van de Code d'instruction criminelle reeds bestonden99

, bleven behou
den. Enkel wanneer een misdrijf uit een bijzondere wet was opgenomen in de 
Code pénal van 1810, moest de bijzondere verjaringstermijn wijken voor de 
gemeenrechtelijke termijn 1°

0
• Ook na 1810 kwam overigens nog bijzondere wet

geving tot stand waarin een kortere verjaringstermijn was voorzien. Zo voorzag 
de wet van 15 april 1829 betreffende de riviervisserij in een afwijkende verja
ringstermijn die gelijkaardig was als de regeling inzake bosmisdrijven 101

• 

Het principe van de stuiting van de verjaring, dat werd ingevoerd ten tijde van 
de Franse Revolutie102

, werd overgenomen in de Code d'instruction criminelle. 
Deze stuiting werkte reeds in rem, waarmee bedoeld wordt dat een stuiting van 

92 

93 

94 

95 

97 

98 

99 

De verjaringstermijn voor overtredingen werd met de invoering van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering op zes maanden gebracht (zie hierover infra, voetnoot 370), 
en in 1961 werd de verjaringstermijn voor gecontraventionaliseerde wanbedrijven op één jaar 
bepaald (zie hierover infra, randnr. 66, p. 61). 
De verjaring was als algemene regel ook meteen van toepassing op de misdrijven vervat in de 
bijzondere wetgeving (J. Toni, o.c., 165). 
Cf. supra, randnr. 14, p. 14. 
J.-L. CousTURIER, o.c., nr. 92, 214-215. Zie ook supra, randnr. 10, p. 12. 
Cass. fr. 26 juni 1845, Bull. Crim. 1845, nr. 206. Zie ook J.-L. CousTURIER, o.c., nr. 17, 18. 
Cf. infra, randnr. 51, p. 49. 
J.-L. CoUSTUR!ER, o.c., nr. 17, 18. 
Cf. supra, randnr. 17, p. 16. 

10° Cass. fr. 24 oktober 1812, Bull. crim. 1812, nr. 230. 
lül J. TüTTI, o.c., 180. 
102 Zie ook infra, randnr. 192, p. 177. 
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de verjaring geldt ten aanzien van elke mededader of medeplichtige, ook al heeft 
de daad op grond waarvan de verjaring wordt gestuit geen betrekking op die 
mededader of medeplichtige. Belangrijke vaststelling is echter dat de mogelijk
heid tot stuiting beperkt was tot misdaden en wanbedrijven: de verjaring kon bij 
overtredingen niet worden gestuit103

, tenzij door het aanzeggen van het hoger 
beroep ingesteld tegen een uitspraak in eerste aanleg104

. Derhalve trad de verja
ring bij overtredingen noodzakelijkerwijze in van zodra er geen (al dan niet de
finitieve) veroordeling kwam binnen het jaar (art. 640 C.I.C.) 105

• Bij de bespre
king van deze bepaling werd wel opgemerkt dat deze termijn behoorlijk kort is 
wanneer er sprake is van onderzoek of vervolging, maar hierop werd door Ber
lier geantwoord "qu'il s'agit ici de délits de la plus petite espèce, pour la pour
suite desquels il y aurait peut-être beaucoup d'inconvénients à laisser un plus 
long délai" 106

. Cousturier leidde hieruit af "que Ie législateur a jugé que la so
ciété n'était pas assez intéressé à la répression des faits de cette nature, qui ne 
sont plus souvent que Ie résultat de l'ignorance ou d'une simple négligence, pour 
laisser un citoyen exposé, pendant plus d'un an, aux craintes et aux soucis d'une 
poursuite judiciaire; et qu'il a cru, par conséquent, ne devoir proroger ce délai 
qu'à l'égard de ceux seulement, <lont la culpabilité aurait été reconnue ~ar un 
jugement de première instance et qui useraient de la faculté de !'appel" 1 7

. Het 
is merkwaardig dat de wetgever in 1808 zo weinig belang hechtte aan de berech
ting van overtredingen 108

• 

Het onderscheid wat de stuiting betreft tussen misdaden en wanbedrijven ener
zijds en overtredingen anderzijds, werd in ons land verlaten in 1878 109

. In 
Frankrijk bleef het onderscheid, waarop reeds heel wat kritiek was gekomen, 
bestaan tot het bij wet van 15 november 1956 werd afgeschaft110

. 

Over de mogelijkheid tot schorsing van de verjaring van de strafvordering zweeg 
de Code d'instruction criminelle in alle talen111

• Op grond hiervan werd door 
een groot deel van de doctrine ernstig betwist dat de verjaring kon worden ge
schorst. Zo was Cousturier een felle tegenstander van de schorsing. Hij wees er 
op "que Ie législateur avait toujours témoigné la plus vive sollicitude pour Ie sort 
des prévenus; pour ne point les laisser constamment exposés à la vindicte publi-

IOJ J.-M. LE GRAVEREND, o.c., 74. 
104 Die uitspraak was dan noodgedwongen een veroordeling, gezien het recht op hoger beroep 

ingevolge art. 172 C.I.C. enkel was toebedeeld aan de beklaagde en de civielrechtelijk aanspra
kelijke partij (zie J.-L. Cousnmrrn, o.c., nr. 52, 82 en J. Tonr, o.c., 307). 

105 Zelfs een tussenvonnis kon de verjaring niet stuiten (cf. J. Torrr, o.c., 305, die verwijst naar 
Cass. fr. 24 augustus 1832). 

106 J.-G. LOCRÉ, o.c., 138-139. 
107 J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 22, 28. 
108 Dit valt misschien te verklaren door het geringe aantal overtredingen dat in die tijd bestond. 
109 Art. 640 Sv. werd pas formeel afgeschaft in 1967 (art. 1, 244° van de wet van 10 juli 1967 tot 

verbetering van de verouderde termen in de Franse tekst van het Wetboek van Strafvordering 
en tot opheffing van een aantal daarin nodeloos geworden bepalingen en tot wijzie;ing v3n de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, en tot invoering van de Nederlandse tekst 
van hetzelfde Wetboek en van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, B.S. 
6 september 1967). De bepaling was evenwel reeds impliciet opgeheven door de artikelen 21-
23 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering (B.S. 25 april 1878 en Pasin. 1878, 82). 

110 R. MERLE en A. VITU, o.c., nr. 695, 673. De auteurs spreken over "une différence assez inexpli
cable". 

111 Ook in de Code de procédure pénale was aanvankelijk geen enkele schorsingsgrond terug te 
vinden (zie R. MERLE en A. VITU, o.c., nr. 694, 672). 
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que, et afin d'assurer la fortune, l'honneur et la vie des citoyens, il a fixé un délai 
fata! pour l'exercice des actions répressives; délai qui ne peut jamais, excepté 
dans les cas de condamnation par contumace, excéder Ie terme de vingt ans pour 
les crimes, ni celui de six ans pour les délits; les acres de poursuite et d'instruc
tion se fussent ils succédés sans discontinuation" 112

• De auteurs die tegen de 
toepassing van de schorsing van de verjaring in strafzaken gekant waren, oor
deelden dat het aanwenden van de schorsing zonder hiertoe over een wettelijke 
bepaling te beschikken, in strijd is met de strikte interpretatie van de strafwet113 • 

Bovendien werd er op gewezen dat de schorsing niet verenigbaar is met de 
grondslagen van de verjaring, gezien de schorsing niet verhindert dat bewijzen 
verdwijnen en de herinnering vervaagt114

. De rechtspraak was echter niet onder 
de indruk van de argumenten van de tegenstanders van de schorsing en aan
vaardde dat de schorsing, in wezen een concept uit het civiele recht11

', ook kon 
worden toegepast in strafzaken116

. Vanaf 1830 werd de schorsing van de verja
ring in strafzaken herhaaldelijk aangenomen, zowel met betrekking tot wanbe
drijven als overtredingen 117

• In een arrest van 19 oktober 1842 oordeelde het 
Franse Hof van Cassatie in weinig aan de verbeelding overlatende bewoordin
gen "qu'il serait absurde de penser que l'action du ministère public en matière 
de simple police est éteinte, parce que Ie juge n'aura pas prononcé définitivement 
et au fond, dans un délai déterminé, alors que, sur la demande du prévenu, il 
avait sursis à statuer au fond, jusqu'à ce que l'autorité administrative eût pro
noncé sur une question essentiellement préjudicielle" 118

. Het Hof voegde er later 
nog aan toe dat artikel 640 C.I.C. "ne déroge pas au principe du droit commun 
et de route équité, suivant lequel la prescription ne court pas contre celui qui est 
empêché d'agir" 119

. Maar de rechtsleer bleef zich toch nog verzetten tegen een 
al te lange duur van de schorsing120

• 

Het is opmerkelijk dat de levendige discussie die in Frankrijk omtrent het voor
gaande werd gevoerd, implicaties heeft gehad voor de wetgeving die in dezelfde 
tijdsperiode en erna in andere landen is ontstaan 121

. In die wetgeving werd de 
mogelijkheid om de verjaring van de strafvordering te schorsen immers wel ex
pliciet opgenomen. In België gebeurde dat bij de totstandkoming van de Voor
afgaande titel van het Wetboek van Strafvordering122

. In Duitsland werd in 1871 

112 J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 92,216. 
113 Zie o.m. J. TüTII, o.c., 325; L. RüSENGART, o.c., 115-116; P. MAHINZ, o.c., 116 en H. MoAZ

ZAMI, o.c., 300 (die er op wijst dat men het stilzwijgen van de wetgever niet in het nadeel van 
de verdachte mag uitleggen). 

114 F. EHRHARD, "La suspension de la prescription de l'action publique", Rev. sc. crim. 1937, nr. 
4, 642. Roc11oux achtte dat argument overdreven, omdat ook het stuiten van de verjaring niet 
verzoenbaar is met het feit dat het effect van de tijd speelt, terwijl de stuiting nochtans wel door 
de wetgever werd voorzien (o.c., 187-188). 

115 Gesteund op het adagium contra non valentem agere non currit praescriptio. 
116 Slechts in weinig gerechtelijke beslissingen werd de schorsing in strafzaken afgewezen (zie 

P. MAHINZ, o.c., 166, die verwijst naar Cass. fr. 1 februari 1882 en Nancy 13 november 1897). 
117 Cf L. ROSENCART, o.c., 117, en de verwijzingen in voetnoot 6. 
118 Zie L. ROSENGART, o.c., 117. 
119 Cass. fr. 29 augustus 1846, Bull. crim. 1846, nr. 229. 
120 Zie bv. E. RocHOUX, o.c., 186, die verwijst naar een arrest waarin een schorsing gedurende een 

121 

periode van 14 maand werd aanvaard (Cass. fr. 4 december 1885), wat volgens de auteur onre
delijk is. 
Zie ook L. RoSENCART, o.c., 117. 

122 Zie art. 27 van de oorspronkelijke tekst (infra, randnr. 52, p. 50). 
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uitdrukkelijk melding gemaakt van de schorsing, terwijl dat voordien niet het 
geval was geweest. 

22. Wat de verjaring van de straf betreft, voorzag artikel 635 tweede en derde 
lid van de Code d'instruction criminelle toch nog een vorm van sanctie voor de 
dader van een misdaad ten aanzien van wie de straf is verjaard. Deze dader kon 
immers niet verblijven in de gemeente waar ook het slachtoffer of diens nabe
staanden verbleven. Desnoods kon de overheid de verblijfplaats van de veroor
deelde bepalen. In de toelichting van de verjaringsregeling die op 6 december 
1808 werd gegeven door Réal aan de Corps Législatif, werd over dit principe 
het volgende gezegd123

: 

"Enfin, lorsque la prescription efface Ie crime et anéantit la peine, Ie 
législateur ne doit pas oublier que le forfait vit encore dans la mémoire 
de ceux qui en furent les victimes, et la prescription serait une institution 
barbare, si son résultat pouvait être tel qu'a une époque quelconque Ie 
fils d'un homme assassiné dût vair s'établir à coté de lui le meurtrier de 
son père". 

Reeds eerder, op de zitting van de Conseil d'État van 23 augustus 1808, was 
door Treilhard verduidelijkt dat deze bepaling noodzakelijk leek "pour empê
cher qu'un homme condamné à mort comme coupable d'un assassinat, ne re
vînt, après vingt ans, se domicilier dans la ville qui a été Ie théàtre de son crime, 
auprès des parents du malheureux auquel il a óté la vie" 124

• 

De wetgever zocht duidelijk naar een pragmatische oplossing om te vermijden 
dat het slachtoffer nog geconfronteerd zou worden met de veroordeelde. Toch 
werd over die bepaling heel wat discussie gevoerd. Op diezelfde zitting van 
23 augustus 1808 werd opgemerkt dat het weinig logisch is enerzijds te voorzien 
in een verjaring van de straf en anderzijds de veroordeelde wiens straf is verjaard 
te confronteren met een verbanning, wat als niet meer of minder werd be
schouwd dan een vervanging voor de straf125

• Opgemerkt werd dat eenzelfde 
resultaat trouwens kon bereikt worden door de politie in de mogelijkheid te 
stellen de veroordeelde de toegang tot plaatsen te ontzeggen waar zijn aanwe
zigheid tot overlast zou kunnen leiden. Volgens anderen diende de optie van 
verbanning minstens facultatief te worden gemaakt126

. Daar werd later enigszins 
aan tegemoet gekomen, gezien bij wet van 23 januari 1874 de mogelijkheid 
werd ingevoerd voor de president om de verbanning kwijt te schelden of aan te 
passen 127• 

123 J.-G. LOC:RÉ, o.c., 170. 
124 J.-G. LOCRÉ, o.c., 132. 
125 J.-G. Loc:RÉ, o.c., 132. Om die reden werd ook voorgesteld om niet van verjaring van de straf 

te spreken, maar van een strafvermindering (J.-G. LOCRÉ, o.c., 135). Ook de rechtsleer was van 
oordeel dat het om een straf ging (zie bv. Ch. NARAT, o.c., 155), alhoewel sommigen van oor
deel waren dat het om een loutere politiemaatregel ging. Volgens NARAT kon de verbannings
maatregel om die reden ook zelf verjaren wanneer de veroordeelde gedurende twintig jaar het 
verblijfsverbod ongemoeid naast zich neer had kunnen leggen (o.c., 158). 

126 J.-G. LOCRÉ, o.c., 133. 
127 Zie Ch. NARAT, o.c., 157-158. 
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2. Het Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland 
van 1809 

23 

23. Het Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland dateert van 1809 en 
was maar van kracht tot aan de inwerkingtreding van de Code d'instruction 
criminelle in Nederland in 1811. Het wetboek bevatte een relatief groot aantal 
bepalingen die betrekking hadden op de verjaring van de strafvordering128

: 

Art. 379. Alle strafvordering houdt op door verjaring, volgens de bepa
lingen, welke in dit hoofdstuk zullen worden voorgeschreven. 

Art. 380. De tijd van verjaring vangt aan van het ogenblik dat de mis
daad bedreven is, en blijft ongestoord voortlopen, zo lang de persoon, 
welke schuldig mocht zijn aan het misdrijf, niet is in rechte betrokken. 

Art. 381. Door verloop van een geheel jaar zal vervallen het tuchtigen 
wegens misdaden of overtredingen, bedreven door kinderen beneden de 
vijftien jaren oud zijnde. 

Art. 382. Door verloop van vijf jaren zal vervallen alle strafvordering 
wegens misdaden of overtredingen, begaan door jonge lieden beneden 
de achttien jaren oud zijnde. 

Art. 383. De verjaring, in de twee voorgaande artikelen vastgesteld, zal 
geenszins te stade komen aan diegenen, welke, zelve ouder in jaren 
zijnde, tot de misdaden of overtredingen van kinderen of jonge lieden 
bevorderlijk zijn geweest, of daaraan hebben deel genomen. 

Art. 384. Door verloop van vijf jaren zal insgelijks vervallen alle straf
vordering wegens de navolgende misdaden: 
1. Doodslag of manslag, verminkingen, verwondingen, kwetsingen of 

andere beledigingen, door het overtreden der grenzen van nood
weer, zonder blijkbaren moedwil gepleegd of toegebracht; 

2. Afdrijving der vrucht; 
3. Het verlaten van kinderen; 
4. Hoon en laster; 
5. Ontvreemding van goederen, zonder oogmerk van voordeel, uit bal

dadigheid gepleegd; 
6. Beschadigingen van weinig belang, of aan goederen van weinig 

waarde, of zonder zeer boze inzichten in dronkenschap of dartelheid 
gepleegd; 

7. Overspel; 
8. Schaking; 

Art. 385. Nog zal door verloop van vijf jaren vervallen alle strafvorde
ring wegens misdaden en overtredingen, op welke bij dit wetboek geen 
zwaardere straf, dan bannissement of geldboete is gesteld, of aan de 
rechters overgelaten. 

128 Over de verjaring van de straf was in het Crimineel wetboek niets terug te vinden. 
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Art. 386. Door verloop van tien jaren zal vervallen alle strafvordering 
wegens de navolgende misdaden, voor zoverre dezelve in de omschrij
ving van het voorgaande artikel niet zijn begrepen: 
1. Het te vondeling leggen van kinderen, zonder oogmerk van moord; 
2. Tweegevecht; 
3. Bedreiging van brandstichting; 
4. Het beschadigen van goederen, geen waterweringen; 
5. Vervalsing van echte munt; 
6. Misdadige bankbreuk; 
7. Bloedschendingen en andere oneerbare gemeenschap; 
8. Koppelarij; 

Art. 387. Nog door verloop van tien jaren zal vervallen alle strafvorde
ring wegens misdaden of overtredingen, op welke bij dit wetboek gene 
zwaardere straffen dan van eerloos-verklaring of gevangenis zijn ge
steld, of aan de rechters overgelaten, voor zoverre daarin, uit hoofde der 
voorgaande bepalingen geen kortere verjaring plaats heeft. 

Art. 388. In alle andere misdaden, zal de strafvordering vervallen door 
verloop van vijftien jaren. 

Art. 389. In moord alleen wordt vastgesteld, dat degenen die daaraan 
schuldig zijn, ook na verloop van vijftien jaren mogen in rechte betrok
ken worden, en als dan, in plaats van andere straf, voor altijd zullen 
gebannen worden uit het koninkrijk. 

Art. 390. De onderscheiden tijden van verjaring, bij dit hoofdstuk vast
gesteld, zullen ook toepasselijk zijn op misdaden en overtredingen, vóór 
het invoeren van dit wetboek bedreven, en volgens vorige wetten nog 
niet verjaard zijnde. 

Art. 391. In het onderzoek naar gepleegde misdaden en ten aanzien van 
het straffen derzelve, zullen de openbare aanklagers en rechters ambts
halve op de verjaring moeten acht geven alware het dat dezelve door de 
beschuldigde niet werd ingeroepen. 

24. Opvallend is dat er in het Crimineel Wetboek geen sprake was van stuiting 
van de verjaring. Luidens artikel 380 liep de verjaring immers ongestoord zo 
lang de persoon, welke schuldig mocht zijn aan het misdrijf, niet in rechte is 
betrokken. Maar het Crimineel Wetboek vermeldde niets over wat er nadien met 
de verjaring gebeurde, zodat het niet duidelijk is of bijvoorbeeld een nieuwe 
termijn begon te lopen eenmaal men in rechte was betrokken129

. Gelet op de 
tekst van de wet volstond het wellicht dat de verdachte in rechte was betrokken 
vóór het verstrijken van de verjaringstermijn, net zoals ook in het Romeins recht 
de verjaring maar liep zolang men "onbeklaagd" bleef en dus niet tot aan de 
uiteindelijke uitspraak130

. Toch gaat die vergelijking niet helemaal op, omdat in 
het Romeins recht de accusatio volstond om de verjaringstermijn te doen eindi
gen, terwijl het Crimineel Wetboek daarvoor een rechtsingang vereiste, wat be
tekent dat de zaak aanhangig werd gemaakt bij een rechter. Aan daden van on-

129 A.j.A. VAN DORST, o.c., 25. 
13° Cf. supra, randnr. 7, p. 10. 
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derzoek zou dus een stuitende werking kunnen zijn verleend, wat echter niet het 
geval was. Maar ook in het huidig Nederlands recht hebben daden van onder
zoek geen stuitende werking131

• 

t.11 Cf. infra, randnr. 194, p. 178. 
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HOOFDSTUK Il 

Redenen van verjaring 

AFDELING 1 

Inleiding 

25. Uit het historisch overzicht is gebleken dat indicaties kunnen worden gevon
den dat sedert het prille begin van het rechtsdenken rekening werd gehouden 
met het tijdsverloop vanaf het plegen van een strafbaar gestelde gedraging. 
Reeds vóór onze tijdrekening en zelfs in het oude Griekse recht kunnen aankno
pingspunten worden gevonden die wijzen op het bestaan van verjaringsregels in 
strafzaken, weze het dat het soms voldoende was dat de klacht werd ingesteld 
binnen de verjaringstermijn, zonder dat nog rekening diende gehouden te wor
den met het tijdsverloop daarna. Ten tijde van de Verlichting werd meer en meer 
het belang van een snelle berechting onderstreept voor de dader en de maat
schappij. Maar uiteindelijk is het pas in 1791 dat een algemeen systeem van 
verjaring van de strafvordering werd ingevoerd dat van toepassing was voor alle 
misdrijven. 
De belangrijkste motieven die werden aangehaald om aan het verloop van een 
welbepaalde tijdspanne een vorderingsuitdovende werking te verlenen, zijn de 
terugkeer van de maatschappelijke rust, de jarenlange onzekerheid voor de da
der als straf en de complexiteit van de bewijslevering bij oude feiten. Soms werd 
het stilzitten van de vervolgende instantie bovendien als oneerlijk bestempeld 13

2
. 

Er zijn echter heel wat meer argumenten denkbaar die kunnen verklaren 
waarom strafbare feiten verjaren. 
In onderhavig hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de argumenten die in 
het verleden reeds werden aangehaald ter staving van de verjaring van de straf
vordering 133. Daarbij wordt nagegaan of die argumenten een verklaring kunnen 
bieden voor de verjaringsregeling zoals zij bestaat in een aantal landen. Meteen 
moet wel opgemerkt worden dat de reden waarom verjaringsstelsels werden in
gevoerd, nooit gelieerd kan worden aan één enkel argument. Nagenoeg steeds 
werd de invoering van een verjaringssysteem gemotiveerd aan de hand van ver
schillende van de hierna volgende argumenten, het een soms op meer doorslag
gevende wijze dan het andere. Een louter enkelvoudige verklaringstheorie voor 
de verjaring zal immers steeds op welbepaalde vlakken bekritiseerbaar zijn en 
kan dan ook onmogelijk pretenderen een absolute verklaring voor het bestaan 
van de verjaring te verschaffen 134

• Geen enkel argument voor de verjaring kan 
immers op zichzelf volledig overtuigend worden genoemd135

. Om die reden is 

132 Zie D. HUME en B.J. BELL, Commentaries on the /aw of Scat/and, respecting crimes by David 
Hume, with a supplement by Benjamin Robert Bel/, ingeleid door D.M. WALKER, II, Edinburgh, 
Law Society of Scotland, 1986 (2' ed.), 136. 

133 Zie ook F. DEL PERO, o.c., 39-59 en A.J.A. VAN DORST, o.c., 47-82. 
134 F. DEL PERO, o.c., 39. 
135 W. WILMS, De verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf, Antwer

pen, Kluwer, 1987, nr. 11, 10. 
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het niet mogelijk te komen tot een besluit dat erin bestaat dat een welbepaalde 
theorie dé grondslag kan worden genoemd voor de verjaring. 
De hierna besf roken verklaringstheorieën kunnen worden onderverdeeld in drie 
categorieën 13 

• Een eerste categorie van verklaringen heeft betrekking op proce
durele argumenten ter verdediging van de verjaring. Onder die categorie vallen 
de theorieën die de verjaring zien als garantie tegen gerechtelijke dwaling, als 
sanctie op de nalatigheid van de overheid, of als vorm van rechtsverwerking. 
Een tweede categorie omvat verklaringsmodellen die rekening houden met de 
persoon van de dader van het misdrijf. Deze worden hier behandeld onder de 
noemer subjectieve theorieën. Verklaringsmodellen die hieronder vallen zijn de 
bestraffing door de angst voor veroordeling en de wijziging van de persoonlijk
heid van de dader. De laatste categorie, de objectieve theorieën, rechtvaardigen 
de straffeloosheid gegrond op het tijdsverloop aan de hand van externe en so
ciale factoren. Onder die categorie valt de leer die wijst op het belang van het 
vergeten en op het verdwijnen van een publieke behoefte aan bestraffing. 
In een laatste afdeling wordt ten slotte nagegaan welke van deze theorieën weer
klank vonden bij de totstandkoming van de diverse wettelijke regelingen inzake 
veqanng. 

AFDELING 2 

Denkbare verklaringen voor verjaring 

1. Procedurele theorieën 

1. 1. De verjaring als garantie tegen gerechtelijke dwaling 

26. Hiervoor werd er reeds op gewezen dat de verjaring soms wordt verdedigd 
als een instelling die de juistheid van rechterlijke beslissingen - en dus ook het 
belang van de rechtsorde - dient, omdat de kans reëel is dat een gerechtelijke 
beslissing die te lang na de feiten wordt genomen ofwel een onterechte vrij
spraak zal inhouden (doordat de feiten niet langer kunnen worden bewezen), 
ofwel zal bestaan in een onterechte veroordeling of een te hoge straf (doordat de 
verdachte zelf geen bewijsmiddelen à décharge meer kan aandragen of het be
staan van strafuitsluitende of strafverminderende verschoningsgronden niet 
meer aannemelijk kan maken) 137

, Door het tijdsverloop raakt de kwaliteit van 
het bewijs immers aangetast. Door het verjaren van de strafvordering zouden 
aldus rechterlijke dwalingen kunnen worden vermeden 138

• 

Dat het tijdsverloop een weerslag heeft op de kwaliteit van het bewijs, is onge
twijfeld juist. Wanneer sprake is van objectief en onbetwistbaar bewijsmateriaal 

136 F. DEL PERO, o.c., 40. 
137 Cf. supra, randnr. 1, p. 1. 
138 Zie o.m. W. UNTERHOLZNER, Ausführliche Entwicklung der gesammten Verjährungslehre aus 

den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten, II, Berlijn, 1828, 440; E. VAN HooRE!lEKE, 
o.c., 2 en 47; J.-L. CousTURIER, o.c., nr. 15, 16 en A. PRINS, Science pénale et droit positif, Brus
sel, Bruylant, 1899, nr. 960, 561. Een overtuiging in die zin vindt men ook bij CousTURIER 
(o.c., nr. 102,258). Zie ook H. MoAZZAMI, o.c., 74-78. 
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dat de schuld van de verdachte aantoont, zou men kunnen aanvoeren dat het 
tijdsverloop de kwaliteit van het bewijs niet aantast. Zo is het bijvoorbeeld mo
gelijk dat aan de hand van DNA-materiaal kan worden aangetoond dat de ver
dachte daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de in het verleden gepleegde fei
ten. Die gevallen zijn evenwel eerder de uitzondering dan de regel, temeer ook 
een ~ositief DNA-resultaat niet noodzakelijk betekent dat de dader is gevon
den 1 9

. De context van de feiten zal bijna steeds belangrijk blijven. Bovendien is 
het bewijs van het materiële feit slechts één ding. Dat het materiële feit nog kan 
bewezen worden, betekent niet dat zulks ook het geval zal zijn voor het inten
tioneel element. Overigens moet rekening worden gehouden met de positie van 
de verdachte, die voor problemen komt te staan wanneer hij bijvoorbeeld aan
nemelijk wenst te maken dat er sprake is geweest van uitlokking. De teloorgang 
van het bewijsmateriaal heeft derhalve niet alleen betrekking op het bewijs à 
charge, maar ook op de bewijslevering à décharge. Ook het aantonen van de 
eventuele onschuld wordt immers moeilijker naarmate de tijd verstrijkt, omdat 
de verdachte niet meer weet waar hij op het ogenblik van de feiten was, of omdat 
hij een sluitend alibi niet langer kan staven. Het gevaar van laattijdige vervolgin
gen schuilt voornamelijk in de teloorgang van het bewijsmateriaal à décharge140

. 

Het is niet wenselijk de problematiek van de teloorgang van het bewijsmateriaal 
door het verstrijken van de tijd te reduceren tot de analyse van de kwaliteit van 
het bewijsmateriaal à charge. De verjaring dient dus niet enkel de maatschappij 
door het risico op gerechtelijke dwaling te verkleinen, maar ook door het indi
viduele recht van verdediging van de verdachte te vrijwaren 141

• 

De theorie die in de verjaring van de strafvordering een bescherming ziet tegen 
onjuiste gerechtelijke beslissingen, poogt ook een verklaring te geven voor het 
feit dat langere verjaringstermijnen bestaan naargelang de feiten zwaarwichtiger 
zijn. Blijkens die theorie zou het feit dat voor ernstiger misdrijven een langere 
verjaringstermijn geldt, verklaard kunnen worden doordat de herinnering aan 
die feiten minder snel vervaagt en de verdachte ook minder snel bewijselementen 
zal laten teloorgaan die zijn onschuld of het bestaan van strafverminderende of 
strafuitsluitende verschoningsgronden kunnen aantonen. Vooral dat laatste 
aspect is verre van overtuigend, omdat - zoals van Dorst terecht opmerkt 142 

-

de verdachte niet altijd de dader is van de hem ten laste gelegde feiten. Uiteraard 
zal de onschuldige verdachte die niet op de hoogte is van een tegen hem inge
stelde vervolging geen maatregelen kunnen nemen om bewijsgegevens à 
décharge te bewaren, zodat een te lang tijdsverloop er in dat geval wel degelijk 
toe kan leiden dat een nochtans bestaand alibi niet langer kan worden aange
toond. Bovendien is het misschien wel juist dat de herinnering aan ernstiger 
feiten op zich langer blijft bestaan dan de herinnering aan minder ernstige delic
ten, doch dat betekent nog niet dat zulks een garantie inhoudt voor het gestand 
houden van betrouwbaar bewijsmateriaal. Daarom kan worden gezegd dat er 
geen verband bestaat tussen de ernst van de feiten en de duur die vereist is om 

119 Zie hierover J. MEESE, "Een eerste commentaar bij de wet van 22 maart 1999 betreffende de 
identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken", R. W. 1999-2000, nr. 33, 1049. 

140 J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 13, 12-13. 
141 Zie A. JACOBS, "La prescription de l'action publique ou quand le temps ne passe plus ... ", in X, 

Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 
2001, 272. 

142 A.J.A. VAN DORST, o.c., 52. 
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het bewijsmateriaal te laten teloorgaan 143
• Waar bijvoorbeeld de betrouwbaar

heid van getuigenverhoor op zich reeds precair is en de betrouwbaarheid meer 
en meer in het gedrang komt naarmate de tijd verstrijkt, zal dat zowel voor 
ernstige als voor minder ernstige misdrijven gelden. Hoe dan ook kan aan de 
hand van de teloorgang van het bewijsmateriaal moeilijk een verklaring worden 
gegeven voor het bestaan van bijzonder korte verjaringstermijnen voor sommige 
misdrijven uit bijzondere strafwetten 144

• 

Daarenboven gaat de theorie eraan voorbij dat het best mogelijk is dat het be
wijsmateriaal reeds relatief snel na de feiten is verzameld, maar de definitieve 
uitspraak om andere redenen op zich laat wachten. In ons rechtsstelsel worden 
bewijsgegevens verzameld tijdens het vooronderzoek en oordeelt de rechter uit
eindelijk op basis van het aldus tot stand gekomen strafdossier. Van een doorge
dreven toepassing van het onmiddellijkheidsbeginsel - waarmee de regel be
doeld wordt dat bewijsmateriaal op een openbare en op tegenspraak gehouden 
terechtzitting moet worden voorgebracht - is lang geen sprake. In de doctrine 
werd om die reden trouwens reeds gesproken van de "verschraling" van het 
onmiddellijkheidsbeginsel145. Alleen in de gevallen waarin niet onmiddellijk be
wijsmateriaal werd verzameld (bijvoorbeeld omdat de feiten pas laat werden 
ontdekt of het onderzoek pas in een latere fase op een welbepaalde verdachte 
gericht wordt), zal de redenering enigszins opgaan. 

27. Aan de hand van dit verklaringsmodel voor de verjaring kan wel het belang 
worden onderstreept om de verjaringstermijn te laten aanvangen op het ogen
blik dat het misdrijf wordt gepleegd en bijvoorbeeld niet op het ogenblik dat het 
wordt ontdekt. De teloorgang van bewijsmateriaal begint immers van zodra de 
feiten hebben plaatsgevonden 146

• Volgens de aanhangers van de theorie kunnen 
ook de stuiting en de schorsing aan de hand ervan worden verklaard, aangezien 
stuitings- en schorsingshandelingen tot gevolg hebben dat de herinnering aan 
het misdrijf levendig gehouden worden. Die redenering moet toch wel enigszins 
worden genuanceerd. Vooreerst geldt het voorgaande enkel voor de verdachte 
die er door een stuitings- of schorsingsdaad op gewezen wordt dat door de ge
rechtelijke autoriteiten een onderzoek wordt gevoerd waarin hij betrokken par
tij is. Dat zou er moeten toe leiden dat hij alles in het werk zal stellen om de 
teloorgang van eventueel ontlastend bewijsmateriaal tegen te gaan. De toepas
sing van de redenering op getuigen, lijkt echter niet evident147

. Bovendien is so
wieso vereist dat de stuitings- of schorsingsdaad de verdachte ook daadwerke
lijk bekend is. In het Franse of Belgische recht bijvoorbeeld, wordt de verjaring 
gestuit door daden van onderzoek die de verdachte niet noodzakelijk bekend 
zijn. Het gerechtelijk onderzoek is er immers geheim en bovendien werkt de 
stuiting in rem en niet in personam148

. De stuiting heeft dus ook uitwerking ten 

143 B. VON HEJNTSCHEL-HEINEGG (ed.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, II-2, Mün
chen, Verlag C.H. Beek, 2005, 874. 

144 H. MüAZZAMI, o.c., 78. 
145 B. DE SMET, "Het onmiddellijkheidsbeginsel in het strafproces: een anachronisme of een waar

borg voor een kwalitatieve goede rechtspleging", R. W. 1996-97, 66. 
146 A.j.A. VAN DORST, o.c., 55. 
147 Zie ook A.J.A. VAN DORST, o.c., 55. De stuiting van de verjaring zal uiteraard niet verhinderen 

dat getuigen zich de feiten niet meer behoorlijk kunnen herinneren of zelfs dat getuigen onder
tussen reeds gestorven zijn (J.-L. CüUSTURIER, nr. 19, 26). 

148 Cf. infra, Omvang van de stuiting, p. 200 e.v. 
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aanzien van andere verdachten of personen die nog niet in de zaak betrokken 
werden en waarvan men al helemaal niet kan verwachten dat ze de teloorgang 
van bewijsmateriaal zullen verhinderen149

• Uiteraard kan een stuitingsdaad 
waarvan de verdachte niet op de hoogte is, ook niet tot gevolg hebben dat hij 
erover zal waken dat geen ontlastend bewijsmateriaal verloren gaat. Ten slotte 
is het bij sommige schorsingsdaden nogal ver gezocht te gaan stellen dat de ver
dachte daarvan op de hoogte moet zijn en het nodige zal doen om de instand
houding van ontlastend bewijsmateriaal te vrijwaren. Zo is de verjaring in de 
meeste landen geschorst in geval van seksuele misdrijven gepleegd op een min
derjarige en dit tot aan de meerderjarigheid van het slachtoffer 150

• Het valt moei
lijk in te zien dat een verdachte rekening zal houden met die schorsingsgrond 
wanneer er geen sprake is van enigerlei onderzoek, laat staan wanneer de ver
dachte de feiten niet eens gepleegd heeft. Dat een verdachte bewijsmateriaal à 
décharge zou bewaren, kan men hoogstens verwachten wanneer die verdachte 
ook op de hoogte is van een tegen hem ingestelde vervolging. 

28. Uiteraard kan uit het hier besproken verklaringsmodel geen argument wor
den geput ter verdediging van de verjaring van de straf. Eenmaal een veroorde
ling werd uitgesproken, is de teloorgang van het bewijsmateriaal immers niet 
langer relevant. Dit is ook de reden waarom sommige auteurs zich wel kunnen 
vinden in de verjaring van de strafvordering, maar niet in de verjaring van de 
straf151

. 

Concluderend kan worden gesteld dat deze verklaringstheorie als alleenstaande 
theorie - net zoals de andere verklaringsmodellen - misschien geen sluitend ant
woord kan bieden op de vraag waarom er nood is aan een systeem van verjaring 
van de strafvordering, maar anderzijds wel de verdienste heeft om het belang te 
onderstrepen van een gewichtig argument pro verjaring152

, met name de rol van 
de tijdsfactor bij de teloorgang van het bewijsmateriaal. Het is trouwens opval
lend dat dit argument bijna steeds wordt aangehaald ter verdediging van de 
verjaring en ook in Angelsaksische landen ter verdediging van het bestaan van 
de zogenaamde statutes of limitations 153

. Dat de doctrine traditioneel veel be
lang hecht aan het effect van het tijdsverloop op de teloorgang van het bewijs
materiaal is op zich niet zo verwonderlijk. Niets is immers moeilijker dan het 
organiseren van een verdediging tegen een tenlastelegging die jaren na de feiten 
plaatsvindt114

• Maar daar staat wel tegenover dat het argument van de bewijs
vervaging in mindere mate speelt eenmaal de verdachte kennis heeft van de ten-

149 Ook de Belgische wetgever zette zich bij de totstandkoming van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering op grond van die overwegingen af tegen deze grondslag van de 
stuiting (zie hierover infra, randnr. 53, p. 52). 

150 Zie hierover infra, Zedendelicten, infibulatie en mensenhandel gepleegd op de persoon van een 
minderjarige, p. 157 e.v. 

151 Zie o.m. A. PRINS, o.c., nr. 963, 561-562. 
152 Of minstens een argument ter verdediging van het feit dat rekening moet gehouden worden met 

het tijdsverloop sedert het plegen der feiten, wat niet noodzakelijk dient te gebeuren door mid
del van verjaring, maar ook kan aan de hand van de sanctionering van het overschrijden van 
de redelijke termijn. 

tl.l Zie bv. P.G. BART0N, "Why limitation periods in the Crimina! Code", Crim. L. Quarterly, 
1998, 190. Zie ook X, "The Statute of Limitations in Crimina! Law: A Penetrable Barrier to 
Prosecution", l.c., 632. 

154 J.-M. LE GRAVEREND, o.c., 69. Zie ook J.-H.-C. MANGIN, Traité de l'action publique et de 
l'action civile en matière criminelle, II, Paris, Nève, 1837, nr. 285, 101. 
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lastelegging, gezien hij vanaf dat ogenblik het nodige kan doen om desgevallend 
bewijsmateriaal à décharge te (laten) verzamelen 155

. De theorie biedt ook een 
verklaring waarom de verjaring onmiddellijk een aanvang dient te nemen en niet 
op het ogenblik dat de feiten worden ontdekt. Het minst overtuigend echter is 
het verklaringsmodel wanneer aan de hand ervan het concept stuiting of schor
sing wordt onderstreept. 
Toch kan op het koppelen van de verjaring aan de teloorgang van het bewijs
materiaal en de bemoeilijking van het bewijzen van de onschuld nog kritiek 
worden geuit. Immers, wanneer de rechter vaststelt dat het voorgelegde bewijs
materiaal à charge omwille van het tijdsverloop niet langer betrouwbaar is, 
moet hij daaruit de nodige conclusies trekken en de verdachte desgevallend vrij
spreken. Twijfel moet daarbij in het voordeel van de verdachte spelen. Ook wan
neer de rechter zou vaststellen dat het proces door het tijdsverloop haar eerlijk 
karakter heeft verloren omdat de verdachte hierdoor in de onmogelijkheid ver
keert nog op een ernstige wijze verweer te voeren, zal de rechter daarmee reke
ning moeten houden bij zijn oordeelsvorming. Het vermoeden van onschuld en 
het recht op een eerlijk proces moeten, in de veronderstelling dat deze begrippen 
op standvastige en correcte manier door de rechtspraak worden ingevuld, der
halve principieel volstaan om een rechtsstaat te vrijwaren voor gerechtelijke 
dwalingen die hun oorzaak vinden in de teloorgang van het bewijsmateriaal 
door het ruime tijdsverloop. In beginsel dient de verjaring dus niet om te vermij
den dat veroordelingen zouden worden uitgesproken in zaken waarin geen of 
onvoldoende bewijsmateriaal voorhanden is, maar wel om te verhinderen dat 
nog een veroordeling wordt uitgesproken voor feiten die wel te bewijzen vallen, 
maar te lang geleden zijn gepleegd. Het is dan voor dit laatste aspect van de 
verjaring dat een verklaring dient te worden gezocht156

• 

1.2. De verjaring als sanctie op de nalatigheid van de overheid 

29. Een ander argument dat wel eens wordt gegeven ter verdediging van het 
bestaan van de verjaring, bestaat erin dat de gerechtelijke overheden de plicht 
hebben onmiddellijk op te treden tegen crimineel gedrag. Wanneer zij aan die 
plicht verzuimen door lange tijd geen veroordeling van de dader van een misdrijf 
te benaarstigen, moet dat stilzitten gesanctioneerd worden met de onmogelijk
heid om nog tot vervolging over te gaan. Of zoals Prins het verwoordde: "la 
société ayant pour mission de poursuivre les coupables, subit, si elle n'agit pas, 
les inconvénients de son inertie oude son impuissance" 157

. 

Deze verklaring voor de verjaring is trouwens allerminst eiitn aan het straf
recht, maar is integendeel afkomstig uit het burgerlijk recht15 

. 

30. Probleem met dit verklaringsmodel is echter dat bijna steeds de verjaring 
een aanvang neemt op het ogenblik dat het misdrijf wordt gepleegd en dus niet 

115 Dit illustreert uiteraard het belang van een tijdige inverdenkingstelling. 
156 In die zin ook H. MOAZZAMI, o.c., 78. 
157 A. PRINS, o.c., nr. 960, 560. 
158 Zie bv. P.A. YERYKIOS, La prescription en droit international public, Paris, éditions A. Pedone, 

1934, 28-30, en de verwijzingen aldaar. 
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op het ogenblik dat het ter kennis komt van de overheid159
. Nochtans kan men 

de overheid niet verwijten dat geen actie wordt ondernomen zolang zij van het 
gepleegde misdrijf niet op de hoogte is of moest zijn. Zo is de overheid zonder 
fout wanneer de strafvordering verjaart alvorens het misdrijf werd ontdekt160

• 

Deze theorie biedt dan ook geen passende verklaring voor het feit dat de verja
ring een aanvang neemt op het ogenblik dat het misdrijf wordt gepleegd161 en 
wordt dan ook nog maar zelden aangehaald162

• 

Soms wordt tegen dit verklaringsmodel ook ingebracht dat de vervolgende in
stantie de plicht zou hebben om te vervolgen en dat een tijdelijke verzaking van 
die plicht nooit van de vervulling daarvan kan ontslaan 163

• Die kritiek kan heden 
ten dage nog moeilijk worden gevolgd, omdat het openbaar ministerie in de 
meeste landen niet verplicht is om over te aaan tot vervolging, maar daarentegen 
beschikt over het opportuniteitsbeginsei1 4

• 

Soms wordt de verjaring ook verdedigd als een noodzakelijk instrument om de 
overheid er toe aan te zetten een snellere berechting te benaarstigen 165

, wat fei
telijk de keerzijde is van het argument dat de inertie van de overheid moet wor
den gesanctioneerd. 

31. De theorie dat de verjaring moet worden gezien als een sanctie op de nala
tigheid van de overheid biedt wel een uitstekende verklaring voor de verschijn
selen stuiting en schorsing166

• Met het stellen van een stuitingsdaad tonen de 
vervolgende instanties immers aan dat zij de zaak niet laten rusten, zodat het 
gerechtvaardigd is dat de verjaringstermijn op grond van die stuitingsdaad op
nieuw een aanvang neemt. Ook de schorsing van de verjaring is perfect in deze 
theorie in te passen. Wanneer er sprake is van een beletsel waardoor het open
baar ministerie geconfronteerd wordt met een gedwongen inactiviteit, kan men 
datzelfde openbaar ministerie uiteraard niet verwijten dat het onderzoek of de 
vervolging stil ligt. 

32. Samenvattend kan worden gesteld dat deze theorie een duidelijke verklaring 
verschaft voor de stuiting en de schorsing van de verjaring, maar niet verzoen
baar is met de vaststelling dat de verjaring nagenoeg altijd een aanvang neemt 
op het ogenblik dat het misdrijf wordt gepleegd. 

1.3. De verjaring als rechtsverwerking 

33. Het verklaringsmodel dat de verjaring ziet als een uiting van rechtsverwer
king, hangt nauw samen met de voorgaande theorie, die in de verjaring een 

159 Enkel in de periode tussen 1791 en 1808 was het in Frankrijk zo dat de verjaring pas een aan
vang nam op het ogenblik dat het misdrijf werd ontdekt. Zie infra, randnr. 147, p. 129. 

160 R. THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit Luxembourgeois, Luxembourg, Lucien de 
Bourcy, 1971, 83. 

161 A.J.A. VAN DORST, o.c., 47-48. 
162 F. DEL PERO, o.c., 42. 
163 Zie bv. H. MüAZZAMI, o.c., 79. 
164 In die zin ook A.J.A. VAN DORST, o.c., 48. 
165 Zie bv. F. DEL PERo, o.c., 43. 
166 A.J.A. VAN DORST, o.c., 48-49. 
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sanctie ziet voor de nalatigheid van de overheid. Rechtsverwerking is in wezen 
een privaatrechtelijk begrip, waarmee bedoeld wordt dat een partij uitdrukke
lijk of stilzwijgend afstand heeft gedaan van recht 167

• Luidens deze visie zou de 
verjaring het gevolg zijn van de afstand die het openbaar ministerie heeft gedaan 
om tot vervolging over te gaan. Die stelling heeft uiteraard steeds het voor de 
hand liggende tegenargument gekregen dat er in het strafrecht geen plaats is 
voor privaatrechtelijke begrippen zoals afstand van recht. Daarbij werd er, net 
zoals bij het vorige verklaringmodel1 68

, stelselmatig op gewezen dat het open
baar ministerie niet het recht, maar wel de plicht heeft om tot vervol?ing over te 
gaan en de uitvoering van de opgelegde straffen te benaarstigen16 

. Ook hier 
geldt uiteraard de opmerking dat het opportuniteitsbeginsel de vervolgende in
stantie heden ten dage wel de mogelijkheid biedt een beslissing te nemen nopens 
het al dan niet uitoefenen van de strafvordering. 
Soms wordt de nalatigheid van de overheid en de rechtsverwerking ook nog in 
verband gebracht met de zogenaamde leer van het "spelelement". Deze leer, toe
geschreven aan Röling, vertrekt vanuit de vaststelling dat waar de overheid ver
wijtbaar heeft stilgezeten, ter compensatie de andere partij in het spel geen aan
val meer hoeft te gedogen 170

• Of zoals Röling het zelf uitdrukte: "wanneer slagen 
of falen der vervolging "op het spel staat" kan de rechtsorde er op vertrouwen 
dat de bij het proces betrokken partijen geprikkeld worden het uiterste van hun 
kunnen te leveren" 171

• 

34. De theorie van de rechtsverwerking kampt met hetzelfde probleem als de 
leer van de sanctionering van de nalatigheid van de overheid, met name dat ze 
moeilijk te verenigen is met de vaststelling dat de verjaring een aanvang neemt 
op het ogenblik dat het misdrijf wordt gepleegd, terwijl dat misdrijf op dat ogen
blik niet noodzakelijk ter kennis is van de overheid. Bovendien gaat de theorie 
er ook aan voorbij dat de verjaring kan intreden zonder dat de overheid blijk 
heeft gegeven van haar intentie om afstand te doen van het recht tot vervolging. 
Zo kan de complexiteit van het onderzoek een tijdig afsluiten ervan bemoeilij
ken, of kan de verjaring ook gewoon intreden omdat de rechterlijke macht de 
zaak te lang heeft laten aanslepen. 
Wel heeft deze verklaring weerom een goede bestaansreden aan de schorsing en 
stuiting van de verjaring van de strafvordering. Met het stellen van een stuitings
daad, toont het openbaar ministerie immers aan dat het geenszins de bedoeling 
heeft afstand te doen van haar recht tot vervolging. Wat de schorsing betreft, is 
het logisch dat de tijd gedurende dewelke het openbaar ministerie haar rechten 
niet geldend kon maken, haar niet kan worden tegengeworpen 172

• 

167 Zie over het begrip rechtsverwerking o.m. M. MENDEL, "Rechtsverwerking in door goede 
trouw (redelijkheid en billijkheid) beheerste verhoudingen", in X, tugdunum Batavorum ]uri 
Sacrum 1882-1982, Deventer, Kluwer, 1982, 39-58 en L. CoR:\/ELIS, "Rechtsverwerking: een 
toepassing van de goede trouw?", T.P.R. 1990, 545-644. 

168 Cf. supra, randnr. 30, p. 32. 
169 Cf. H. MOAZZAMI, o.c., 80. 
170 G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", RM Themis 1986, 441. 
171 B.V.A. RöLIN(;, noot onder HR 15 februari 1949, N.J. 1949, 305. 
172 A.j.A. VAN DORST, o.c., 51. 
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2. Subjectieve theorieën 

2. 1. Bestraffing door de angst voor veroordeling 

35. Als bijkomend argument ter verdediging van de verjaring wordt er dikwijls 
op gewezen dat de dreiging van de straf op zich ook reeds een vorm van sanctie 
uitmaakt173

. Deze verklaring wordt zowel gegeven voor de verjaring van de 
strafvordering als voor de verjaring van de straf. 
Dit argument heeft echter veel minder of zelfs geen waarde ter verklaring van de 
verjaring van minder ernstige delicten (zoals overtredingen), gezien er in dat 
geval geen sprake is van een afschrikwekkende sanctie174

• Het hangt trouwens 
in grote mate van de persoonlijkheid van de delinquent af of deze enigszins last 
zal hebben van eventuele angstgevoelens 175

• Het verklaringsmodel kreeg dan 
ook reeds heel wat kritiek te verduren 176

• Sommige auteurs achten dit argument 
als verklaring voor de theorie sowieso waardeloos, omdat de meerderheid van 
plegers van misdrijven weinig of geen problemen maakt van hun delinquent ge
drag en het argument dus elke realiteitszin zou ontbreken 177

• Naarmate er min
der wordt gestraft en de pakkans derhalve daalt, zal deze angst bovendien nood
zakelijkerwijs afnemen, wat de theorie van de bestraffing door angst iets contra
dictorisch geeft: hoe meer ze wordt toegepast, hoe meer ze aan effect zal 
inboeten. 
Hoe dan ook zou deze theorie slechts een volwaardige verklaring voor de verja
ring kunnen bieden voor zover de leedtoevoeging het enige doel is dat met be
straffing wordt beoogd, wat echter niet het geval is 178. 

De angst voor bestraffing kan overigens ook geen verklaring bieden voor het 
bestaan van de mogelijkheid tot stuiting van de verjaring. Voor zover de ver
dachte op de hoogte is van de stuitingsdaad, mag zelfs worden aangenomen dat 
de angst bij de verdachte op bestraffing zal toenemen, zodat - mocht men wer
kelijk dit verklaringsmodel onderschrijven - de verjaringstermijn eerder korter 
dan langer zou moeten worden. Uit deze vaststelling werd reeds afgeleid dat de 
wetgever nagenoeg geen rekening heeft gehouden met de vermeende angst voor 
veroordeling als alternatieve vorm van bestraffing179

. 

2.2. Wijziging van de persoonlijkheid van de dader 

36. Dit verklaringsmodel vertrekt van het uitgangspunt dat de persoonlijkheid 
van een dader van een misdrijf verandert doorheen de jaren. Om die reden kan 
het soms niet langer wenselijk zijn een beklaagde een straf op te leggen wanneer 

173 Zie o.m. E. Van HooREBEKE, o.c., 47 en J.-L. CousTURIER, o.c., nr. 15, 16. Zie ook H. MüAZ
ZAMI, o.c., 68 en de verwijzingen aldaar. 

174 Cf H. MoAZZAMI, o.c., 71 en Ch. PIGAC:HE, "La prescription pénale, instrument de politique 
criminelle", Rev. sc. crim. 1983, 59. 

175 A.J.A. VAN DORST, o.c., 60. 
176 Zie H. MüAZZAMI, o.c., 69-70, en de verwijzingen aldaar. 
177 R. THIRY, o.c., 83. 
178 H. MOAZZAMI, o.c., 71. Zie ook infra, randnr. 43, p. 41. 
179 H. MOAZZAMI, o.c., 72. 
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zijn persoonlijkheid op het ogenblik waarop hij die straf zal moeten ondergaan 
in grote mate verschilt van zijn persoonlijkheid ten tijde van de feiten 180

. De straf 
wordt door de dader van het misdrijf dan ervaren als een "case of mistaken 
identity". De leer van de wijziging van de persoonlijkheid van delinquenten 
wordt doorgaans toegeschreven aan Tarde 181

. Deze auteur vatte zijn stelling als 
volgt samen 182

: 

"Les altérations normales de la personnalité ne s'accomplissant avec 
une lenteur égale ni chez les divers individus, ni aux divers áges de la vie, 
il conviendrait d'avoir quelque égard à ces différences dans la fixation 
des délais de prescription criminelle. Les délais devraient être d'autant 
plus langs qu'on aurait lieu de juger ces altérations plus lentes. Je suis 
plus ou mains ce que j'étais hier, avant-hier, il y a un an, dix ans. Dans 
certains éclats de passion, je m'écarte beaucoup de moi-même. L'identité 
personnelle va et vient, sujette à des hausses et à des baisses alternatives, 
à des fluctuations périodiques". 

Op grond van het feit dat de wijzigingen van de persoonlijkheid van daders van 
misdrijven het grootst is op jeugdige leeftijd, argumenteerde Tarde dat minstens 
diende voorzien te worden in een veel kortere verjaringstermijn voor jeugdige 
delinquenten 183

: 

"Mais, au milieu de eet ondoiement que nulle formule ne saurait fixer, 
on constate aisément ce fait général qu'après s'être transformée avec une 
rapidité relative pendant l' enfance et la jeunesse, la personne s'arrête, 
s'ossifie et, à partir de ce moment, se modifie fort peu, si tant est qu'elle 
se modifie encore. Il n'est donc pas vrai qu'on soit à tout áge d'autant 
plus différent de soi-même qu'il s'est écoulé plus de temps depuis une 
date donnée. Cette présomption, sur laquelle se fonde en partie la légis
lation en établissant un même délai de prescription criminelle pour les 
jeunes gens et pour les hommes mûrs, est contredite par l'observation 
des faits. Il vient un áge ou, loin d'aller se différenciant de plus en plus, 
Ie moi va s'identifiant de plus en plus pour ainsi dire. Sans tenir compte 
de toutes ces nuances, la loi pourrait au mains, ce semble, édicter deux 
àélais de prescription pour les poursuites des crimes: l'un, beaucoup 
plus court, en ce qui concerne les mineurs et les impubères, l'autre, en ce 
qui concerne les majeurs ou les adultes, beaucoup plus long". 

Ook door andere auteurs werd aanvaard dat het inderdaad een realiteit is dat 
een delinquent doorheen de jaren kan veranderen184, zij het dat zulks heden ten 
dage met enige nuance wordt benaderd en niemand wellicht nog zal geloven dat 
een persoon een "totaal ander mens" zou kunnen worden 185

• Maar daar staat 
tegenover dat het bijzonder moeilijk is om met de wijziging van de persoonlijk
heid van delinquenten rekening te houden bij het bepalen van de verjarings-

180 C.F. VoN STAC:KELBERG, "Verjährung und Verwirkung des Rechts auf Strafvervolgung", in X, 
Festschrift für Paul Bockelmann, München, 1979, 759-760 en 765. 

181 Zie o.m. H. MüAZZAMI, o.c., 83-86 en F. DEL PERO, o.c., 50. 
182 G. TARDE, La philosophie pénale, Lyon, A. Storck & C", 1902 (3' ed.), 131. 
183 G. TARDE, o.c., 131-132. 
184 Zie o.m. L. RoSENGART, o.c., 15 en H. MOAZZAMI, o.c., 85. 
185 In die zin A.J.A. VAN DORST, o.c., 80. 
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termijn, gezien een dergelijke wijziging uiteraard niet steeds en in elk geval niet 
in dezelfde mate plaatsvindt. Bovendien kan deze theorie geen verklaring bieden 
voor het onderscheid in verjaringstermijnen tussen de verjaring van de straf
vordering en de verjaring van de straf186

• Net zo min kan op grond van deze 
theorie worden verklaard waarom de verjaringstermijn voor ernstiger feiten lan
ger moet zijn dan de verjaringstermijn voor minder ernstige feiten, gezien de 
gebeurlijke wijz!ping van de persoonlijkheid van de delinquent daarmee geen 
verband houdt18 

. Ten slotte werd ook reeds opgemerkt dat ook de dader die wel 
snel werd berecht en een langdurige vrijheidsstraf opgelegd kreeg, van zijn delict 
zal vervreemden 188

• Hieruit zou men kunnen afleiden dat de straf nooit langer 
mag zijn dan de verjaringstermijn, gezien deze blijkbaar volstaat voor een iden
titeitsverandering. 
In de hedendaagse literatuur worden de subjectieve theorieën ter verklaring van 
de verjaring nagenoeg niet vernoemd. Het argument dat de verjaring te maken 
zou hebben met de gewijzigde persoonlijkheid van de beklaagde, wordt immers 
niet overtuigend geacht189

• 

Het voorgaande ontdoet dit verklaringsmodel echter niet van elk nut. Het op
leggen van een straf op een ogenblik dat moet vastgesteld worden dat de dader 
van het misdrijf reeds aanzienlijk is veranderd, blijft een heikel punt. Verschil
lende redenen die aan de bestraffing ten grondslag zouden moeten liggen, zoals 
de bescherming van de maatschappij en de resocialisatie van de delinquent, kun
nen dan immers niet langer ter rechtvaardiging van die straf worden aange
voerd. Eenzelfde argument kan trouwens worden opgeworpen tegen een laat
tijdige strafuitvoering. In staten waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd, wordt 
men geregeld geconfronteerd met delinquenten waarvan men vaststelt dat zij 
effectief - soms maar lang niet altijd met de hoop op gratie - tot inzicht komen 
naar aanleiding van hun veroordeling en hun verblijf in de gevangenis in af
wachting van hun executie (de zogenaamde "prison conversion"). Karla Faye 
Tucker was zo iemand. Gedurende 15 jaar wachtte zij in de gevangenis van 
Texas op de uitvoering van haar doodstraf. Ondertussen had zij op dermate 
geloofwaardige wijze berouw getoond dat haar executie meer en meer in vraag 
werd gesteld. Niettemin werd de doodstraf uitgevoerd 190

• 

186 Zie ook L. RoSENGART, o.c., 15 en H. MOAZZAMI, o.c., 85-86. 
187 H. MOAZZAMI, o.c., 86. 
188 A.J.A. VAN DORST, o.c., 79. Volgens RosENGART is dat niet zo, omdat een gedetineerde constant 

aan zijn delict wordt herinnerd, waarbij het leven voor hem zijn continuïteit verliest (L. 
ROSFNC;ART, o.c., 17). 

189 Cf. J. PRADEL en A. VARINARD, Les grands arrêts de la procédure pénale, Parijs, Dalloz, 2001 
(3' ed.), 98. . 

190 Zie D.W. SHUMAN en A. McCALL SMITH, Justice and the prosecution of old crimes. Balancing 
legal, psychological, and mora/ concerns, Washington, American psychological association, 
2002, 19. 
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3. Objectieve theorieën 

3. 1. Het verdwijnen van een maatschappelijke behoefte aan 
bestraffing en de leer van het vergeten 

37 

37. Met het voortschrijden der tijd vervaagt ook de herinnering aan het misdrijf 
in het maatschappelijk geheugen. Waar de publieke behoefte aan bestraffing191 

net na het misdrijf nog zeer groot kan zijn (al naargelang de zwaarwichtigheid 
van de feiten), is dat doorgaans veel minder het geval indien de feiten werden 
gepleegd in een ver verleden. De verjaring is daarom een toepassing van het 
uitgangspunt dat de tijd de maatschappelijke wonden heelt. Op grond van die 
vaststelling komt er een punt waarop vervolging niet langer wenselijk is en soms 
zelfs niet langer redelijk zou zijn, omdat de schade die het vergrijp aan de rechts
orde heeft toegebracht reeds is uitgewist192

. Na het verstrijken van een zekere 
tijd kan van de straf geen heilzame werking meer uitgaan193 en kan zij zelfs 
contraproductief zijn omdat de herwonnen rust hierdoor dreigt te worden ver
stoord 194

. 

Om die redenen moet het recht op straffen in de tijd begrensd zijn teneinde de 
maatschappelijke vrede te kunnen bewaren195

• Bestraffing na vele jaren is im
mers onbillijk196

• Het argument wordt dan ook niet alleen aangewend ter verde
diging van de verjaring van de strafvordering, maar ook ter ondersteuning van 
de verjaring van de straf197

• 

Het verdwijnen van de publieke behoefte aan bestraffing is samen met het te
loorgaan van het bewijsmateriaal één van de meest aangehaalde verklaringen 
voor het bestaan van de vervolgingsverjaring198

• 

Deze argumentatie ten voordele van de verjaring hangt overigens nauw samen 
met een andere verklaringsmodel dat soms wordt gehanteerd, met name de leer 
van het vergeten (la théorie de l'oubli) 199

• Ook die leer is gegrondvest op het 
uitgangspunt dat met het verstrijken van de tijd de herinnering aan het gebeurde 

191 Soms wordt ook gesproken van "l'intérêt sociale à la répression" (zie F. DEL PERO, o.c., 53, en 
de verwijzingen in voetnoot 235). 

192 Soms wordt daaraan toegevoegd dat de verjaring ook zorgt voor een correcte allocatie van de 
(materiële en menselijke) middelen waarover de gerechtelijke overheden beschikken (J.-F. 
GAREAU, "Insoutenable imprescriptibilité à la lettre: note sur l'interaction du temps du droit et 
du symbole dans la problématique de la réparation des crimes de l'histoire", in L. BorssoN DE 
CHAZOURNES, J.-F. QUÉQUINER en S. VILLALPANDO, Crimes de l'histoire et réparations: les 
réponses du droit et de la justice, Brussel, Bruylant, 2004, 27, voetnoot 7). 

193 W. WII.MS, l.c., nr. 22, 25. 
194 Cf. J.A. ROGRON, Code d'instruction criminelle, expliqué par ses motifs, par des exemples, par 

la jurisprudence, avec la solution, sous chaque article, des difficultés ainsi que des principales 
questions que présente Ie texte, la définition des termes de droit, Brussel, Meline, 1841, 3 77: 
"La justice doit s'imputer Ie silence qu'elle a gardé''. 

195 F. EHRHARD, l.c., nr. 1, 640. Soms spreekt men daarom ook van de "vredemakende werking" 
van de verjaring (cf. G.J.M. CORSTEN,, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 
444). 

196 W. ZEVENBERGEN, Leerboek van het Nederlandse strafrecht, Groningen, J.B. Wolters, 1924, 
452. 

197 Zie bv. Ch. NARAT, o.c., 48. 
198 F. DEL PERO, o.c., 53. 
199 Zie hierover F. DEL PERO, o.c., 51. 
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vervaagt en uiteindelijk zelfs compleet verdwijnt200
. Maatschappelijke vergel

ding is dan ook niet langer noodzakelijk en de preventieve werking van de be
straffing onbestaande201

• Aan de hand van beide verklaringsmodellen kan wor
den aangetoond waarom verschillende verjaringstermijnen worden gehanteerd 
naar gelang de zwaarwichtigheid van de feiten. Het is immers evident dat de 
vervaging van de herinnering aan ernstiger feiten heel wat meer tijd vergt dan 
het geval is bij kleinere vergrijpen, waarvan de maatschappelijke impact eerder 
minimaal is. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom voor drukpersmisdrijven een 
korte verjaringstermijn werd aangenomen. 
Daarbij aansluitend wordt soms ook verwezen naar de objectieve theorie van 
Lrening202

. Deze theorie vertrekt vanuit de vaststelling dat door het misdrijf het 
juridisch evenwicht tussen de rechtsonderhorigen wordt verstoord. De bestraf
fing van het misdrijf beoogt dan het herstel van het evenwicht, maar na het 
verstrijken van een zekere tijdspanne is een bestraffing niet langer noodzakelijk 
om dat doel te bereiken. De theorie gaat er echter aan voorbij dat het herstel van 
het juridisch evenwicht tussen de rechtsonderhorigen lang niet het enige doel 
van bestraffing is203

• 

38. De redenering die aan dit verklaringsmodel ten grondslag ligt, zal ongetwij
feld bij het merendeel van de misdrijven opgaan, maar toch moet worden vast
gesteld dat voor bepaalde misdrijven de maatschappelijke behoefte aan bestraf
fing klaarblijkelijk de tand des tijds doorstaat204

. Dat verklaart waarom oorlogs
misdaden en misdaden tegen de mensheid onverjaarbaar zijn205

• 

39. Het verdwijnen van de publieke behoefte aan bestraffing en de theorie van 
het vergeten kunnen echter geen overtuigende verklaring bieden voor het be
staan van de schorsing en de stuiting van de verjaring. Hoogstens zou men kun
nen aanvoeren dat het stellen van een stuitingsdaad - waarmee de overheid te 
kennen geeft dat zij een bestraffing voor de ten laste gelegde feiten nastreeft - de 
herinnering aan de feiten nieuw leven inblaast. Maar die verklaring gaat slechts 
ten dele op, gezien lang niet alle stuitingsdaden aan het publiek bekend zijn, 
gelet op het geheim van het onderzoek. 

200 Ook PUFEND0RF was van oordeel dat "il serait superflu de rappeler en justice les crimes dont 
longtemps on a fait disparaître et oublier l'effet, en sorte qu'alors aucune des raisons pour les
quelles on inflige des peines n'a plus lieu" (S. PUFEND0RF, Le droit de la nature et des gens, au 
système général des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence, et de la poli
tique (traduit par J. BARBEYRAC), I, Basel, E. & J.R. Thourneisen, 1732, 592). 

201 R. MERLE en A. Vrru, o.c., nr. 690, 669. 
202 Zie L. R0SENGART, o.c., 14 en H. M0AZZAMI, o.c., 82-83. 
203 H. M0AZZAMI, o.c., 83. 
204 Volgens adv.-gen. Leijten moet men tot de conclusie komen dat sommige feiten zo hemeltergend 

zijn dat het ogenblik waarop het niet langer wenselijk is te bestraffen alleen aanbreekt bij de 
dood van de verdachte (noot onder HR 13 september 1994, N.j. 1994, nr. 768, 3675). 

205 Zie hierover infra, randnr. 79, p. 71. 
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3.2. De verjaring in het licht van de rechtvaardigingstheorieën 

en het doet van de bestraffing 

3.2.1. Inleiding 

40. De mogelijkheid om een rechtsonderhorige leed op te leggen als sanctie op 
de overtreding van gemeenschapsregels vraagt om rechtvaardiging, wat een na
dere bezinning omtrent het doel en de ratio van de ingreep vereist206

• In die 
optiek dringen zich vragen op omtrent het ius puniendi (waar haalt de overheid 
het recht om burgers te straffen) en het straf doel (wat wil de overheid met het 
opleggen van de straffen bereiken)207

• 

Vastgesteld moet worden dat sommige van de redenen die worden aangehaald 
ter verdediging van het bestaan van een verjaringsregime met betrekking tot de 
strafvordering, in wezen ook elementen kunnen omvatten die betrekking heb
ben op de zin en het doel van de straf als dusdanig208

• De grondslagen van de 
verjaring omvatten dezelfde principes die ook aan de basis liggen van het recht 
van de samenleving om straffen op te leggen: een bestraffing is immers maar 
legitiem indien zij noodzakelijk is ter bewerkstelliging van de legitieme doelstel
lingen van die samenleving. Van zodra door het tijdsverloop niet langer gerecht
vaardigde argumenten bestaan om nog een straf op te leggen, houdt ook het 
recht van de samenleving om sanctionerend op te treden, op te bestaan209

• Het 
is dan ook van belang na te gaan op grond van welke argumentatie het recht tot 
straffen van de samenleving wordt gebaseerd. Daarom wordt hierna een be
knopt overzicht gegeven van de rechtvaardigingsgronden en de doelstellingen 
die met de bestraffing worden beoogd en wordt onderzocht welke elementen 
relevant kunnen zijn ter verklaring van de verjaring. Daarbij zal telkens worden 
nagegaan in welke mate de argumentatie die wordt aangebracht ter verdediging 
van de straf, onderhevig is aan de invloed van de tijd. In de mate dat dit het geval 
is en dus het recht op straffen minder verdedigbaar wordt, kan hieruit immers 
een argument worden geput ter verdediging van de verjaring. Die argumenten 
gelden niet alleen voor de verjaring van de strafvordering, maar ook voor de 
verjaring van de straf. Het is immers mogelijk dat het tijdsverloop sedert de 
strafoplegging zo groot is, dat de uitvoering van die straf geen zin meer heeft, of 
dat de rechter die straf zelfs niet meer zou hebben uitgesproken als hij op dat 
moment had moeten beslissen210

• 

3.2.2. De rechtvaardigingstheorieën 

41. Op zoek naar een antwoord op de rechtvaardigingsproblematiek van het 
recht om een burger te straffen, werden een aantal theorieën ontwikkeld, met 

206 D. HAZEWINKEL-SURINGA, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, Deventer, 
Gouda Quint, 1996, 889. 

207 Zie over deze vraagstelling ook B. DAYEZ, A quoi sert la justice pénale?, Brussel, Larcier, 1999, 
210 p. 

208 Zie hierover ook A.].A. VAN DORST, o.c., 56-82. 
209 Cf. H. MoAZZAMI, o.c., 86-88 en de verwijzingen aldaar. Ook PuFENDORF linkte de verjaring 

aan de redengeving voor de strafoplegging (cf. supra, voetnoot 200). 
210 A.J.A. VAN DORST, o.c., 90. 
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name de absolute theorieën, de relatieve theorieën en de verenigingstheorieën211
. 

Deze indeling moet evenwel vanuit een genuanceerd oogpunt worden bekeken. 
Zo zijn vele absolute theorieën (of althans hun aanhangers) lang niet zo absoluut 
als de naam laat vermoeden. 

3.2.2.1. De absolute theorieën 

A. Argumentatie 

42. Volgens de absolute theorieën vindt de straf haar grondslag in de straf
grond: omdat misdaan is moet de straf volgen (quia peccatum). In deze gedach
tegang ligt de rechtvaardiging van (en zelfs de nood aan) de strafoplegging dus 
in het misdrijf zelf. In de optiek van de absolute theorie is de straf een res abso
luta ab effectu futura. In en door het straffen wordt het strafdoel, met name de 
vergelding, bereikt. Het is kenmerkend voor de absolute theorieën dat aan dit 
standpunt onverzettelijk wordt vastgeknoopt. De afwezigheid van positieve ef
fecten van de straf op de veroordeelde en zelfs het feit dat de straf de delinquent 
nog verslechtert, doen volgens deze theorie immers niet ter zake. De door de 
dader gepleegde inbreuk op de rechtsorde kan in principe enkel worden recht
gezet door leedtoevoeging. Ook de vergeldende of vereffenende straf heeft een 
doel, met name de terechtstelling van de dader. De menselijke vergeldingsdrang 
noopt immers tot het opleggen van een "terugbetaling". Toch is het doel van de 
absolute leren niet steeds de vergelding zelf, maar vaak meer ideëel, zoals de 
demonstratie van de gelding van het recht ten opzichte van degene die er zich 
tegen verhief of de omzetting van het leed van het slachtoffer in bevrediging212

. 

Volgens Immanuel Kant vindt de straf haar rechtvaardiging in het bedreven 
kwaad. De straf kan volgens hem dan ook beschouwd worden als een ethische 
eis, een absoluut en categorisch gebod van ons geweten: het kwaad behoort met 
straf te worden vergolden. 
Hegel zag de straf dan weer niet als een ethische eis, maar als een logisch gevolg 
van het misdrijf: de straf is de erkenning van de mens als verantwoordelijk we
zen, begiftigd met verstand. In de straf "eert men in zekere zin de mens". Het 
misdrijf wordt door hem beschouwd als de negatie van het recht. Vervolgens 
stelt hij dat door de leedstraf het misdrijf genegeerd wordt en dat door middel 
van deze negatie van de negatie van het recht ( die hij aanduidt met de term 
Wiedervergeltung), het geschonden recht opnieuw hersteld wordt. De Wieder
vergeltung dient evenwel aan een aantal eisen te voldoen. Zo moet er een ver
band bestaan tussen misdaad en straf (meer bepaald dient er sprake te zijn van 
"Gleichheit" tussen misdaad en straf in abstracte zin). Het is net deze verhou
ding tussen misdaad en straf die volgens Hegel de belangrijkste vraag opwerpt 
voor wetgever en rechter. De meest fundamentele kritiek die Hegel op de straf
rechtstheorieën van zijn tijd uit, is dat deze geen antwoord kunnen bieden op de 
vraag op welke wijze het strafrecht in overeenstemming te brengen is met de 
gerechtigheid. Volgens hem zijn de in de 1 se eeuw tot stand gekomen strafrechts-

211 De verdragstheorieën (ook wel natuurrechtelijke wilstheorieën genoemd) - waarbij het recht 
tot straffen door de overheid wordt gefundeerd op het bestaan van een verdrag tussen het indi
vidu en de staat - worden hier niet behandeld, gezien deze voor de verjaring geen specifieke 
relevantie hebben. 

212 0. HAZEWINKEL-SURINGA, o.c., 893. 

LARCIER 



Hoofdstuk Il • Redenen van verjaring 41 

theorieën amoreel. Het geloof in de rede en de daaruit voortvloeiende rationali
stische benadering van het strafrecht heeft tot gevolg gehad dat de morele com
ponent te veel op de achtergrond is komen te staan. Voor Hegel maakt de mo
raliteit echter net de kern van zijn beschouwingen uit. 
De leer van zowel Hegel als Kant paste in de liberale rechtsstaatgedachte van de 
negentiende eeuw: geen vrijheidsbeperkende bevoogding, opvoeding en beïn
vloeding van de burger door de overheid. Wanneer voorgehouden wordt dat de 
staat het individu gebruikt om een zeker doel te realiseren (bijvoorbeeld het sti
muleren van de algemene preventie), wordt hier meteen ook de liberale uitoefe
ning van de vrijheid beknot. 
Van de absolute straftheorieën bestaan vele varianten, waarbij de legitimiteit van 
het straffen niet altijd in dezelfde grondslag gezocht wordt. Soms wordt hierbij 
verwezen naar de theologisch of ethisch gefundeerde orde, terwijl in andere va
rianten melding wordt gemaakt van het zedelijk of het rechtsbewustzijn van de 
mensen, waarbij de straf niet alleen gerechtvaardigd wordt als een toelaatbare 
vergelding voor het misdrijf, maar zelfs als een onontkoombare noodzaak213

. 

8. Relevantie voor de verjaring 

43. Gezien de absolute rechtvaardigingstheorieën de vergelding centraal stellen, 
moet de vraag worden beantwoord in welke mate de vergelding gevoelig is voor 
het verstrijken van de tijd tussen het plegen van het misdrijf dat vergolden moet 
worden en het tijdstip waarop de vergelding daadwerkelijk plaats vindt. 
In eerste instantie lijkt de noodzaak aan vergelding hier weinig ruimte te creëren 
voor de verjaring van de strafvordering of van de straf214

• Toch kan de verjaring 
ook in de absolute theorieën worden ingepast, op voorwaarde dat men aanvaardt 
dat de vergelding ook op een andere wijze dan alleen door strafoplegging kan 
worden gerealiseerd215

. Ook dan staat de leedtoevoeging centraal, maar vindt de 
leedtoevoeging niet plaats naar aanleiding van een "formele" straf. Zoals hoger 
aangehaald, werd de verjaring soms verdedigd onder verwijzing naar de vrees 
waarin de delinquent gedurende een lange tijdspanne heeft moeten leven216

. In 
die zin zou kunnen worden aangenomen dat het doel van de straf - de vergelding 
- reeds is gerealiseerd door het tijdsverloop, zodat een formele strafoplegging niet 
langer noodzakelijk is. Daar moet evenwel onmiddellijk aan worden toegevoegd 
dat de angst voor de veroordeling in werkelijkheid niet vergelijkbaar is met een 
werkelijk opgelegde straf en dat die angst in heel wat gevallen - inzonderheid bij 
lichte misdrijven of te verwachten lichte straffen - zelfs onbestaande is. 

3.2.2.2. De relatieve theorieën 

A. Argumentatie 

44. Niet iedereen kon worden overtuigd door de vergelding als doel van de straf 
en de rechtvaardiging van de straf zoals deze verklaard wordt aan de hand van 

213 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, nr. 14, 58. 
214 Zie ook G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 442. 
215 A.J.A. VAN DORST, o.c., 59. 
216 Cf. supra, Bestraffing door de angst voor veroordeling, p. 34. 
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de absolute leer. Er is dan ook gezocht naar een andere verdediging van het leed 
dat door de staat opzettelijk aan delinquenten wordt aangedaan. Terwijl de ab
solute theorieën alleen een straf eisen omdat een misdrijf werd gepleegd en zij op 
deze of gene grond de staat gerechtigd achten deze straf toe te passen, zien de 
relatieve leren in het optreden van de staat zelfverweer en in de straf een daartoe 
geëigend middel217

• 

Het doel van het strafrecht is hier niet enkel de loutere vergelding, maar wel de 
bescherming van de rechtsgoederen en het afweren van het onrecht. De opge
legde straf is dus niet in de eerste plaats "verdiend", maar wel "noodzakelijk" 
vanuit het perspectief van de rechtshandhaving. De straf is hier relata ad effec
tum. Het is immers de taak van de staat om de rechtsgoederen te beschermen 
met daartoe gepaste middelen. Dat het opzettelijk dreigen met leed en het daad
werkelijk toepassen van leed hiertoe geschikt zijn, wordt verklaard doordat deze 
werkwijze onrecht kan afhouden: het strafrecht fungeert als een sociaal en psy
chisch afschrikkingsmechanisme. Anders gesteld, het doel van de straf is te vin
den in het willen verhinderen dat opnieuw misdreven wordt. Dit doel kan ver
wezenlijkt worden door de generale en de speciale preventie die uitgaat van de 
straf. De speciale preventie is dan de invloed van de straf op de delinquent zelf, 
terwijl de generale preventie uitwerking heeft op alle rechtsonderhorigen, door
dat een voorbeeld van individuele bestraffing wordt gesteld. Waar de laatste 
vorm van preventie in de periode voor de Franse revolutie de gangbare vorm 
was, legde de moderne richting in het strafrecht meer en meer het accent op de 
speciale preventie. Deze uitte zich ofwel in een negatieve (het onschadelijk ma
ken van de dader) of positieve (de genezing of resocialisatie van de delinquent) 
vorm. Het nastreven van preventieve doeleinden rechtvaardigt de bestraffing. 
Dat de straf ook een vergeldend karakter heeft, wordt in de relatieve theorieën 
wel erkend, maar een vergeldend effect wordt niet in de eerste plaats nage
streefd. Daarenboven hoeft een straf niet noodzakelijkerwijze een leedtoevoe
gend karakter te hebben: ook andere wijzen van ingrijpen kunnen immers het 
nodige effect sorteren. Straffen en maatregelen staan dus op één lijn. 

45. Relatieve straftheorieën bestaan reeds sinds de oudheid. In de moderne tij
den was het vooral de door von Feuerbach geformuleerde leer van de psycholo
gische dwang die als relatieve theorie invloed heeft Wehad. De crimineelpolitieke 
dimensie die hij het legaliteitsbeginsel toeschreef21 

, leidde er volgens hem im
mers toe dat "jeder weiss, auf seine Tat werde unausbleiblich ein Übel folgen, 
welches grösser ist, als die Unlust, die auf dem nicht befriedigten Antrieb zur Tat 
entspringt". Ook de Engelse wijsgeer J. Bentham maakte furore met een rela-

217 D. HAZEWINKEL-SURINGA, o.c., 899. 
218 De crimineel politieke dimensie van het legaliteitsbeginsel is de veruitwendiging van het feit dat 

van de nulla poene clausule niet enkel een rechtsbeschermende functie uitgaat, maar dat zij ook 
een nieuwe strategie tegen de misdaad inhoudt. Zo zou de criminaliteit dalen ten gevolge van 
een grotere vertrouwdheid van de burgers met het vast omschreven strafrecht. De rechts
zekerheid verzekert dus een preventief effect. Deze crimineelpolitieke dimensie wordt gefun
deerd op de psychologische dwangthcorie, waarvan FEUERBACH als grondlegger kan worden 
beschouwd. Volgens hem moet criminaliteit voorkomen worden door de psychologische dwang 
die zou uitgaan van de wettelijke delictsomschrijvingen en de daaraan verbonden strafbedrei
gingen. Ook andere 18'-eeuwe auteurs waren deze stellingname genegen. Een strikte toepassing 
van het legaliteitsbeginsel brengt immers met zich dat de rechtsonderhorigen alle nadelen die 
aan een misdrijf vasthangen naar juiste waarde kunnen schatten. 
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tieve straftheorie. Voor Bentham wortelt de rechtvaardiging van de straf in haar 
noodzaak voor de handhaving van de rechtsorde219. De straf is een middel om 
de inbreuken op de rechtsorde te kunnen beteugelen. Voor de legitimiteit van de 
straf is het noodzakelijk maar voldoende dat het doel dat daarmee wordt be
oogd legitiem is. 
Alhoewel de relatieve theorieën ontegensprekelijk de verdienste hebben dat zij 
het strafrecht principieel toegankelijk maken voor empirisch onderzoek en ana
lyse, houden deze theorieën toch een zeker gevaar in zich. Meer bepaald vormt 
het een probleem dat te veel de nadruk wordt gelegd op het doelmatigheids
aspect van het strafrechtelijk overheidsoptreden, zonder oog te hebben voor an
dere legitimatievereisten. Gevolg hiervan is dat het strafrecht als het ware be
heerst wordt door het machiavelliaanse principe dat het doel de middelen hei
ligt. 

8. Relevantie voor de verjaring 

46. De vraag moet gesteld worden of de preventieve werking die van de bestraf
fing uitgaat, haar effect verliest naarmate de tijdspanne sedert het plegen der 
feiten groter wordt. 
Met de generale preventie lijkt de verjaring in elk geval moeilijk verenigbaar te 
zijn, omdat de strafdreiging haar kracht verliest wanneer zij niet effectief tot 
bestraffing heeft geleid. Om die reden zou men als het ware kunnen stellen dat 
het er niet toe doet wanneer een straf wordt opgelegd, zolang er maar bestraffing 
volgt. Toch moet worden vastgesteld dat een aantal modaliteiten van de gene
raalpreventieve werking van de bestraffing wel degelijk onderhevig zijn aan het 
tijdsverloop. Door van Dorst wordt wat dit betreft een onderscheid gemaakt 
tussen de afschrikking, de normhandhaving en de voorkoming van eigenrich
ting220. Wat het eerste aspect betreft, wijst hij er op dat van de straf slechts een 
effect van afschrikking zal uitgaan indien de straf binnen redelijke termijn wordt 
opgelegd221 . Zeker is dat echter niet: Bosker kwam ondertussen reeds tot de 
conclusie dat op basis van experimenteel psychologisch onderzoek niet kan wor
den afgeleid dat sneller straffen in het strafrecht in preventief opzicht doeltref
fender zou zijn222. Met normhandhaving wordt bedoeld dat de bestraffing de 
bevordering van wenselijk geacht sociaal gedrag tot gevolg heeft. Ook hieruit 
kan niet meteen een argument pro verjaring worden gepuurd, omdat het er voor 
de normhandhaving weinig toe doet wanneer een straf wordt opgelegd223

• Met 
de voorkoming van eigenrichting ten slotte, wordt bedoeld dat het strafrecht een 

219 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 16, 60. 
220 A.].A. VAN DORST, o.c., 65-75. Het onderscheid tussen afschrikking en normering werd ook 

elders gemaakt (zie bv. A. DEN HARTOG, o.c., 3). 
22l A.J.A. VAN DORST, o.c., 66. 
222 0.]. BoSKER, Snelrecht. De generaal en speciaal preventieve effecten van sneller straffen, proef

schrift Rijksuniversiteit Groningen, 1997, 113. Die gevolgtrekking zou zowel gelden voor de 
generale als de speciale preventie. Ook voordien was reeds opgemerkt dat het feit dat een snelle 
straf een verhoogde effectiviteit zou hebben, slechts een veronderstelling is die niet door empi
risch onderzoek kon worden gestaafd (A. DEN HARTOG, o.c., 10), of zelfs een overschatting van 
de werkelijkheid uitmaakt (K. KEYSER, "Rechtmatigheid en doelmatigheid van snel recht in 
strafzaken", Ars Aequi 1969, 369). 

223 Tenzij de reactie zo laat komt dat zij contraproductief werkt (cf. G.].M. CORSTENS, "De rol van 
de tijdsfactor in het strafrecht", l.c. 444 ). 
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middel is om te voorkomen dat een benadeelde of een derde met ontoelaatbare 
middelen zou reageren op de door de dader veroorzaakte onrust of schade. Dit 
aspect van de generaal preventieve werking van de strafwet is wel degelijk onder
hevig aan het tijdsverloop, vermits het risico op eigenrichting uiteraard daalt 
met het verstrijken van de tijd, omdat de tijd nu eenmaal de meeste wonden 
heelt. In deze risicovermindering kan een argument worden gezocht voor de 
verjaring van zowel de strafvordering als de straf, waarmee vanzelfsprekend niet 
gezegd is dat deze redenering volstaat om de verjaring te verklaren, of dat zij 
zelfs toepasselijk zou zijn op alle misdrijven224

. 

Met de speciale preventie lijkt de verjaring zich beter te verzoenen. Met betrek
king tot deze vorm van preventie maakt J.Tan Dorst het onderscheid tussen de 
afschrikking, de verbetering en de beveiliging225

• Wat de afschrikking betreft, 
lijkt het inderdaad niet wenselijk nog strafrechtelijk te reageren op een ogenblik 
dat de dader zelf niet meer doordrongen is van het besef dat een sanctionering 
van zijn normoverschrijdend gedrag normaal en wenselijk is. Dit kan bij de de
linquent de indruk doen wekken dat de maatschappij het strafbaar feit toch niet 
zo ernstig neemt226

• Sterker nog, een te late reactie zou zelfs een tegenovergesteld 
effect kunnen sorteren, omdat de delinquent het gevoel krijgt dat de laattijdig 
opgelegde straf onrechtvaardig is227

• Hierin kan dus een argument voor verja
ring worden gezien. Met de verbetering of resocialisatie bedoelt men dat met de 
bestraffing wordt beoogd dat de dader tot inkeer komt228

. Indien de delinquent 
gedurende een lang tijdsverloop geen nieuwe strafbare feiten meer pleegde, zou 
men kunnen argumenteren dat een verbetering via bestraffing niet langer nood
zakelijk is. Dat uitgangspunt valt echter maar moeilijk te controleren omdat 
lang niet alle misdrijven gekend en opgehelderd zijn. Bovendien biedt een derge
lijke verjaringsleer geen deugdelijke verklaring voor het bestaan van een verja
ring van strafbare feiten die weinig of niets te zien hebben met een levens
houding die verbetering behoeft, zoals bij veel overtredingen het geval is229

. 

Maar wat in elk geval wel juist is, is dat het opleggen van maatregelen met het 
oog op resocialisatie (bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of een behande
ling) nog weinig zin heeft als deze maatregel te lang na de feiten wordt opgelegd. 
Wil men met de straf of de maatregel enig resocialiserend effect sorteren, dan 

224 Zie A.J.A. VAN DORST, o.c., 72-74, waar een aantal vraagtekens wordt geplaatst bij deze 
gedachtegang. 

225 A.J.A. VAN DORST, o.c., 76-81. 
226 G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 443. In een ander werk wijst 

de auteur er op dat uit de ervaring blijkt dat de strafrechter die over oude feiten moet oordelen, 
doorgaans mildere straffen uitspreekt (voor zover geen nieuwe feiten werd gepleegd), wat de 
dader van het delict zou kunnen bevestigen in zijn opvatting dat het misdrijf niet echt ernstig 
wordt genomen (G.J.M. CORSTENS, Het Nederlandse strafprocesrecht, Deventer, Gouda Quint, 
2002, 4' druk, 488). 

217 A.J.A. VAN DORST, o.c., 76. 
228 De resocialisatie van de delinquent heeft overigens als doelstelling van de straf steeds meer aan 

belang ingewonnen (cf P. STELLA, "The purpose and effects of punishment", Eur. ]011rn. of 
Crime 2001, 64). Toch werd de mogelijkheid om een delinquent te resocialiseren reeds meer
maals kritisch benaderd. Volgens sommigen wijzigt de kans op recidive doorgaans helemaal 
niet, welke behandeling men ook voorziet (A. PAGLIARO, "Empirica! verification of the effects 
of genera! prevention and incapacitation ", Eur. Journ. of Crime 2003, 40, voetnoot 4, en de 
verwijzing aldaar). Dat is ongetwijfeld een al te drastische conclusie. 

229 A.J.A. VAN DORST, o.c., 78. 
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moet deze snel op de feiten volgen230
• Ten slotte is er nog de opvatting dat de 

straf de beveiliging van de maatschappij tot doelstelling heeft, onder meer door 
het verwijderen van delinquenten uit de samenleving. Vanuit die doelstelling be
zien is de verjaring wel zeer verdedigbaar, omdat het feit dat een delinquent 
gedurende lange tijd geen misdrijven heeft gepleegd231

, een aanwijzing is dat 
diens verwijdering uit de samenleving blijkbaar niet zo noodzakelijk was voor 
de veiligheid van de samenleving232

• 

3.2.3. De verenigingstheorieën 

A. Argumentatie 

47. Op de zuiver absolute theorieën werd kritiek geuit omdat zij leed opleggen 
terwijl dit voor de bescherming van de maatschappij niet altijd noodzakelijk is. 
De relatieve theorieën legden dan weer te veel nadruk op de doelmatigheid van 
het strafrecht. Dit heeft geleid tot het ontstaan van de gemengde of verenigings
theorieën, die de grondgedachten van beide min of meer doelbewust pogen te 
combineren: gaat men uit van de gedachte dat de delinquent vanwege het ge
pleegde misdrijf een zeker leed verdient, dan dient men er in navolging van de 
relatieve gedachtegang voor te waken dat de betrokkene niet meer leed wordt 
opgelegd dan de handhaving van de rechtsorde vereist. 

8. Relevantie voor de verjaring 

48. Gezien de verenigingstheorieën net terugvallen op de absolute en de rela
tieve theorieën, geldt hetgeen daaromtrent reeds werd gesteld uiteraard ook 
voor de verenigingstheorieën231

. 

3.2.4. De doelstellingen van de strafoplegging 

49. Om legitiem te zijn, moet de bestraffing noodzakelijk zijn voor de hand
having van de maatschappelijk orde en moet de opgelegde straf een nuttig effect 
sorteren234

• Derhalve is het van belang melding te maken van de functies van de 
straf, vermits het feit dat de mogelijkheid bestaat dat een laattijdig opgelegde 
straf niet langer enige functie heeft, net een grondslag uitmaakt voor de verja
rmg. 
Traditioneel worden als functies van de straf geciteerd de vergelding, de verzoe
ning, het herstel van de schade, de algemene en bijzondere preventie en de reso-

230 A. PAGLIARO, l.c., 402. De auteur wijst op het belang van empirisch onderzoek om aan te tonen 
of er een preventief effect uitgaat van bestraffing, en pleit in voorkomend geval voor het ver
snellen van de strafrechtsbedeling (l.c., 412). 

231 Wat dit betreft moet zoals gezegd echter rekening gehouden worden met het "<lark number" en 
de onopgeloste misdrijven, zodat het niet altijd zeker is of een delinquent inderdaad geen straf
bare feiten heeft gepleegd. 

232 A.J.A. VAN DORST, o.c., 81. 
231 Cf. supra, randnrs. 43, p. 41 en 46, p. 43. 
234 P.-A. BELVAUX, "La prescription en matièrc répressive", in Les Novelles, Procédure Pénale, I, 

Brussel, Larcier, 1946, nr. 1, 283. 
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cialiserende werking235
. Een aantal van die functies en inzonderheid hun gevoe

ligheid voor het verstrijken van de tijd, kwam hoger reeds aan bod236 . 

Met betrekking tot de nood aan verzoening als functie van de straf, moet wor
den vastgesteld dat ook die functie onderhevig is aan de effecten van het tijds
verloop: net zoals het risico op eigenrichting daalt naarmate de tijd verstrijkt zal 
ook de behoefte aan verzoening doorgaans afnemen naarmate de herinnering 
aan de feiten vervaagt. Wat het herstel van de schade betreft, zullen sommigen 
wellicht stellen dat er geen reden is om de delinquent te laten ontsnappen aan de 
verplichting om die schade te vergoeden. In de praktijk leidt de verjaring van de 
strafvordering ook lang niet altijd tot het onvergoed blijven van de schade, om
dat de verjaring van de strafvordering geen invloed heeft op de burgerlijke vor
dering die tijdig werd gesteld237

• Maar ook de vergoeding van de schade kan niet 
ten eeuwigen dage worden benaarstigd. Net zoals een gewone civielrechtelijke 
vordering aan verjaring onderhevig is, geldt dat ook voor de civielrechtelijke 
vordering die gestoeld is op een misdrijf en die voor de strafrechter wordt ge
bracht. Ook die verjaring beantwoordt aan een sociale en maatschappelijke 
nood, die er in bestaat dat schuldenaars niet tot in de eeuwigheid met de onze
kerheid zouden moeten leven nopens het feit of een bestaande schuld al dan niet 
zal worden ingevorderd. 

50. De vraag is of de strafoplegging inderdaad kan worden gekaderd in de be
perkte context van strikt penologische doelstellingen. In een interessante studie 
komt Garland tot de conclusie dat bestraffing niet alleen een criminologische 
dimensie omvat en tot doel heeft de bestraffing van delinquenten, maar ook de 
uitdrukking is van de macht van de staat, van de collectieve moraliteit, van een 
economisch gestuurde sociale politiek en van een waardenpatroon dat bijdraagt 
tot de creatie van een sociale identiteit238

• Volgens deze auteur kan het strafrech
telijk apparaat niet worden begrepen vanuit een eenzijdige, louter penologische, 
benaderingswijze239

• Om te begrijpen waarom vrijheidsstraffen en andere sanc
ties worden opgelegd, volstaat het niet om één enkele functie die aan de straf 
wordt toegekend te evalueren, maar moet men die bestraffing zien als een com
plex geheel met een brede waaier aan penologische en sociale functies240

• 

Nagaan of het niet opleggen van een straf omwille van verjaring verzoenbaar is 
met de ratio en de doelstellingen van de strafoplegging wordt er, gelet op het voor
gaande, uiteraard niet eenvoudiger op. Ongetwijfeld beantwoordt de oplegging 
van straffen, waaronder ook vrijheidsstraffen, aan een sociale nood die erin be
staat dat plegers van normoverschrijdend gedrag worden gesanctioneerd. Maar 
net zo goed behoort het tot de verworvenheden van de rechtsstaat dat bij die 
strafoplegging rekening gehouden wordt met het proportionaliteitsbeginsel, zo
dat enkel een verantwoorde straf wordt uitgesproken, die in evenredigheid staat 
tot het gepleegde feit. Soms leidt zulks er toe dat geen echte straf wordt opgelegd, 

235 Cf. Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 20-21. 
236 Zie over de vergelding supra, randnr. 43, p. 41 en over de preventie en de verbetering van de 

delinquent supra, randnr. 46, p. 43. 
237 Cf. infra, randnr. 263, p. 237. 
238 D. GARLAND, Punishment and modern society. A study in social theory, Oxford, Clarendon 

Press, 1991, 287. 
219 0. GARLAND, o.c., 288. 
240 D. GARLAND, o.c., 290. 
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maar slechts een maatregel. Soms wordt helemaal geen straf opgelegd, maar ver
leent men de dader de gunst van de opschorting van de straf. Dat kan zelfs gebeu
ren door het onderzoeksgerecht, wanneer men van oordeel is dat de openbaarheid 
van de debatten de declassering van de verdachte zou kunnen veroorzaken of zijn 
reclassering in gevaar zou brengen241 . Ook die vormen van sanctionering worden 
als maatschappelijk aanvaardbaar en zelfs wenselijk aanschouwd. Op grond van 
datzelfde proportionaliteitsbeginsel kan het ook ongepast zijn om oude feiten nog 
langer te bestraffen. De verjaring en meer in het algemeen het rekening houden 
met termijnoverschrijding bij de strafoplegging, beantwoordt om die reden onge
twijfeld aan een maatschappelijke en sociale nood. 

1. 

AFDELING 3 

Bestaansredenen volgens de wetgever 

Frankrijk 

51. Aan de hand van de voorbereidende werkzaamheden die aan de totstand
koming van de Code d'instruction criminelle zijn voorafgegaan, kan worden 
nagegaan welke motieven werden aangevoerd om een verjaringsregeling in te 
voeren. 
In de toelichting van de verjaringsregeling die op 6 december 1808 werd ~egeven 
door Réal aan de Corps Législatif, werd hierover het volgende gezegd24 : 

"Ainsi améliorée, la prescription, exempte de tout abus, est rendue à 
toute sa bienfaisante influence. Elle assure l'état, l'honneur et la vie des 
hommes; elle arrache Ie condamné qui se cache, à des forfaits nouveaux, 
en lui inspirant l'espoir que Ie crime ancien pourra s'oublier; et cependant 
elle-même se charge de la punition de ce crime, par les dé/ais qu'elle exige. 
Peut-on en effet imaginer un supplice plus affreux que cette incertitude 
cruelle, que cette horrible crainte qui ravit au criminel la sécurité de 
chaque jour, Ie repos de chaque nuit! Vingt ans de terreur pendant Ie 
jour! Une insomnie de vingt ans! 
Le glaive de la loi, suspendu pendant vingt ans sur la tête du coupable! 
Législateurs, ce supplice, plus crue! que la mort, n'a-t-il pas assez vengé 
Ie crime et légitimé la prescription?". 

Met die bespiegelingen richtte Réal zich in wezen op de verjaring van de straf, 
alhoewel hij net zo goed de invoering van de voorgestelde regeling inzake de 
verjaring van de strafvordering voorstond. 
Op 16 december 1808, werd daar door Louvet nog het volgende aan toege
voegd243: 

241 Art. 3 tweede lid van de Probatiewet. 
242 "Exposé de motifs fait par M. le comte Réal, séance de Corps Législatif de 6 décembre 1808", 

in J.-G. LüCRÉ, o.c., 170. 
243 "Rapport fait au Corps Législatif, dans la séance de 16 décembre 1808, par M. LouvET (de la 

Somme), en présentant le vreu d'adoption émis par la commission législative, sur Ie Titre VII 
du Livre II du Code d'instruction criminelle", in J.-G. LOCRÉ, o.c., 182. 
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"La législation et la morale, a dit ce dernier, réunissent leurs efforts pour 
prévenir et comprimer les vengeances privées; elles montrent à l'offensé, 
celle-ci la satisfaction intérieure attachée au pardon des injures; et celle-là, 
Ie glaive de la loi poursuivant et presque toujours atteignant l'offenseur. 
Mais cette poursuite publique, établie pour faire cesser les vengeances 
individuelles, et tous les désordres qui en résulteraient, cette vengeance 
publique, doit elle être sans terme elle même? 
Il est dans la nature des choses que les haines publiques, aussi-bien que 
les haines privées, s'apaisent, s'atténuent avec Ie temps, ce grand modé
rateur des choses humaines. Si Ie sacrifice des vengeances individuelles 
est exigé particulièrement pour prévenir les troubles qu'elles apporte
raient à la paix sociales, cette même paix sociale semble demander à son 
tour que la vindicte publique ne demeure pas irrévocablement armée et 
agissante; qu'elle se calme et s'arrête aussi dans certains cas, et après un 
cours de temps plus au mains long, se/on les circonstances. 
De là vient, Messieurs, que les peuples les plus renommés par leur sa
gesse ont en général, et après un temps donné, consacré l'oubli des inju
res dont la répression appartient à la loi. 
Notre ancienne jurisprudence criminelle elle-même admettait, sauf quel
ques exceptions, la prescription des peines et poursuites. 
Indépendamment des vues mora/es et politiques que j'avais à !'instant 
l'honneur de vous exposer, qui ne sant que, durant Ie temps exigé pour 
la prescription, Ie coupable à été puni par les agitations, les troubles 
intérieurs de sa conscience, les tourments d'une vie incertaine et pré
caire, autant qu 'il aurait pu l' être par la rigueur de la loi, et que si, après 
ce temps, il n'est pas entièrement délivré de eet état de tortures et d'an
goisses intérieures, il mérite du mains d'être affranchi de la peine légale 
à laquelle il à été condamné; au, s'il n'y a pas eu de condamnation, d'être 
mis à !'abri de toutes poursuites criminelles. 
Dans ce cas de non-condamnation, il y a une autre raison pour ne point 
agir contre lui; c'est qu'après un long laps de temps il n'est plus facile, 
soit de constater Ie corps du délit, soit de procurer des pièces de convic
tion, soit de trouver des témoins". 

Over de tienjarige verjaringstermijn voor misdaden en het voorstel om misdaden 
onverjaarbaar te maken, werd het volgende gezegd244

: 

"Mais ensuite, Messieurs, votre commission a fait cette première ré
flexion, que plus les crimes seraient graves, et plus, soit les offensés, soit 
surtout les agents dus ministère public, mettraient de zèle à en poursui
vre la recherche et la punition, et qu'il n'arriverait presque jamais que 
l'action publique et l' action civile s' éteignissent par la prescription pour 
être restées dans une complète inaction durant dix ans. 
D'un autre cóté, prévoyant Ie cas d'une inaction aussi extraordinaire 
durant un si long temps, votre commission s'est dit que cette inaction ne 
pourrait avoir lieu que par l'impossibilité, je ne dis pas seulement de 

244 "Rapport fait au Corps Législatif, dans la séance de 16 décembre 1808, par M. LouvET (de la 
Somme), en présentant Ie v~u d'adoption émis par la commission législative, sur Ie Titre VII 
du Livre Il du Code d'instruction criminelle", in J.-G. LOCRÉ, o.c., 184-185. 

LARCIER 



Hoofdstuk Il • Redenen van verjaring 

trouver des pièces et des preuves, mais même de simpte indices sur les 
coupables; et qu'après dix ans, serait plus que décuplée la difficulté oit, 
dans le temps voisins du crime, on se serait trouvé d'en suivre les traces, 
d'en constater le corps et d'en retrouver les auteurs". 

49 

Uit die toelichtingen blijkt dat de wetgever verschillende verklaringen naar voren 
schoof om de verjaring in strafzaken te verantwoorden. De verjaring van de straf
vordering en van de straf hebben als gemeenschappelijk uitgangspunt dat de da
der wordt gestraft door een lang tijdsverloop dat op zichzelf reeds als een ernstige 
sanctie wordt aanzien245

• Bovendien wordt de dader op die manier de hoop ge
geven dat het misdrijf hem niet langer zal kunnen worden aangewreven na het 
verstrijken van de verjaringstermijn. Bovendien dient de verjaring van de straf
vordering en van de straf het belang van de maatschappij, omdat een eeuwig
durende publieke beschuldiging of een in de tijd onbeperkte mogelijkheid tot 
strafuitvoering tot gevolg zouden hebben dat de betrokkene gedreven wordt 
nieuwe misdrijven te plegen. Ter verdediging van de verjaring van de strafvorde
ring werden ook nog de teloorgang van het bewijsmateriaal en de moeilijkheid 
om lang na de feiten nog schuld of onschuld aan te tonen, als belangrijke elemen
ten aangehaald. Een laattijdige uitoefening van de strafvordering werd om deze 
laatste reden zelfs ronduit gevaarlijk beschouwd: Cousturier wees er op dat de 
wetgever geoordeeld had "qu'après un Japs de temps aussi long, la société n'avait 
plus autant d'intérêt à l'application de la loi pénale, et que l'action de la justice 
sociale devenait trop dangereuse à raison de l'impossibilité, pour !'innocent, de 
se défendre contre une accusation si tardive, et à cause de !'absence de cette cer
titude morale qui seule peut légitimer l'exercice redoutable du droit de punir" 246

. 

Gelijkaardige argumenten waren reeds voordien aangebracht ter verdediging 
van de verjaring zoals die reeds bestond in de oude Franse jurisprudentie. Of 
zoals du Rousseaud de la Combe het in 1779 verwoordde247

: ''L'on y a cru que, 
quoique l'intérêt publique demande que les crimes soient punis, il est cependant 
de l'équité de borner au temps déterminé par Ie droit romain, la liberté <l'en faire 
la poursuite; pris égard à la brièveté de la vie de l'homme, au dépérissement de 
la des preuves de l'innocence, ou de celles qui peuvent atténuer Ie crime; et afin 
que Ie criminel ne demeure pas toujours dans l'incertitude de son état et exposé 
à une nouvelle peine, après avoir déjà expié son crime par un long temps de 
craintes et de remords". 

2. België 

52. Gezien in België de Franse Code d'instruction criminelle werd overgeno
men, werd er aanvankelijk geen parlementaire discussie gevoerd over het con
cept verjaring in strafzaken. De eerste discussie in die zin vond plaats naar aan
leiding van de invoering van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering in 1878248 • Die Voorafgaande titel bevatte immers (en bevat nog 

245 J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 14, 16. 
246 J.-L. CouSTURIER, o.c., nr. 92, 216-217. 
l

4
ï Zie J.-L. CouSTURIER., o.c., nr. 6, 6. 

248 Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 
(B.S. 25 april 1878 en Pasin. 1878, 82). 
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steeds) een aantal bepalingen over de verjaring van de strafvordering en de bur
gerlijke vordering ex delicto. De oorspronkelijke tekst luidde als volgt: 

Art. 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé. L'action ci
vile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses représentants. 

Art. 21. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime seront 
prescrites après dix années révolues, à compter du jour oit Ie crime a été 
commis. 
S'il a été fait des actes d'instruction au de poursuite, les deux actions ne 
seront prescrites qu'après dix années révolues, à compter du dernier 
acte, même à l'égard des personnes quine seraient pas impliqués dans 
eet acte. 

Art. 22. L'action publique et l'action civile résultant d'un délit seront 
prescrites après trois années révolues, suivant la distinction d' époques 
établie par l'article précédent. 

Art. 23. L'action publique et l'action civile résultant d'une contraven
tion seront prescrites après six mais révolues, suivant la distinction 
d'époques établie à l'article 21. 

Art. 24. Le jour oit l'infraction a été commise est compris dans Ie dé/ai 
de la prescription. 

Art. 25. Les actes qui interrompent la prescription de l'action publique 
interrompent aussi la prescription de l'action civile et réciproquement. 

Art. 26. La prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruc
tion au de poursuite faits dans les dé/ais de dix ans, trois ans au six mais, 
à compter du jour oit a été commis Ie crime, Ie délit au la contravention. 

Art. 27. Dans Ie cas de renvoi devant Ie tribunal civil au devant l'auto
rité administrative, pour la décision d'une question préjudicielle, la pres
cription sera suspendue. 
Il en sera de même dans Ie cas prévu par l'article 447, 63, du Code pénal. 

Art. 28. Les dispositions qui précèdent sant applicables à la prescription 
des infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y 
dérogent pas. 
L'article 26 ne sera pas appliqué quand l'infraction se prescrit par un 
dé/ai de mains de six mais, sans toutefois que Ie dé/ai de la prescription 
puisse être prolongé au de/à d'un an, à partir du jour oit l'infraction a 
été commis. 

Uit de discussie die naar aanleiding van de invoering van de Voorafgaande titel 
werd gevoerd, blijkt in elk geval dat er ook in ons land volledige eensgezindheid 
bestond over de noodzaak van het instituut verjaring249

• 

249 Cf. X, "Rapport de la Commission de la Justice, chargée d'examiner Ie Projet de Loi contenant 
Ie titre préliminaire du Code de procédure pénale", Documents parlementaires, Sénat (séance 
du 15 février 1878), 1877-1878, nr. 40, 8: "Tout Ie monde est d'accord sur les motifs qui ont 
fait admettre la prescription des poursuites en matière pénale; ils sont longuement et savam
ment développées dans les rapports des deux Commissions qui se sont occupées du projet de 
loi actuel". 
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In het rapport van de Commissie die door de Regering werd gelast met de revisie 
van de Code d'instruction criminelle werd het volgende geschreven250

: 

"Comme l'a dit fort bien notre savant collègue M. Haus, la prescription 
de l'action publique, comme la prescription des peines, est fondée sur Ie 
même principe que Ie droit de punir. 
Pour être légitime, la peine sociale doit être nécessaire au maintien de 
l'ordre public et utile par les effets qu'elle produit. 
Ces conditions ne se rencontrent pas dans les pénalités appliquées après 
un certain taps de temps. D'abord, la société n'a plus d'intérêt à répri
mer des infractions dont.l!!_s9u1!t?1_ljr est effacé. Ensuite, loin de produire 
sur les esprits l'effet salutaire de l'intimidation par l'.exetJZple et de faire 
naître cette satisfaction morale qu'éprouve la conscience publique, tou
tes les fois que Ie chátiment retombe avec mesure sur les coupable, [' ap
plication tardive de la peine provoquerait des sentiments tout opposés. 
Et comme Ie souvenir et Ie besoin del 'exemple se conservent plus long
temps à l'égard des grands crimes qu'à l'égard des délits inférieurs, Ie 
temps de la prescription doit être plus ou mains long, suivant Ie plus ou 
Ie mains de gravité des délits. 
Tels sant les véritables motifs qui justifient la prescription en matière 
répressive. 
Ainsi, nous repoussons les raisons un peu périls, données par les ora
teurs du Gouvernement, en 1808, sur les remords, les inquiétud_e§) les 
insomnies éprouvés jusque là, par Ie coupable, lesquels seraient un.e. suf
fisante expiation. 
Mais nous admettons, comme subsidiaire, eet autre motif plus sérieux: 
la difficulté de se défendre d'une accusation dont les faits remontent à 
un grand nombre d'années. Les preuves de l'innocence du prévenu peu
vent dépérir, et il serait injuste de Ie condamner sur les indices qui reste
raient de sa culpabilité, tandis qu'il ne resterait rien pour sa justification. 
Ce motif, à lui seul, serait insuffisant, parce qu 'il ne justifie pas les pres
criptions de courte durée; mais les prescriptions en matière criminelle 
proprement dite et même en matière correctionnelle y trouvent une jus
tification suffisante. 
Nous avons dû insister sur cette question théorique parce qu'elle a une 
importance pratique incontestable. Les motifs essentiels de la prescrip
tion étant bien reconnus, la solution des questions générales que soulève 
la matière, s'en déduit naturellement, par voie de conséquence". 

Uit het voorgaande blijkt dat rapporteur Nypels er voornamelijk op wees dat 
een straf noodzakelijk en nuttig moet zijn, wat na het verstrijken van een zekere 
tijdsduur niet langer het geval is. Daarnaast werd ook de nadruk gelegd op de 
onmogelijkheid om zich nog te verdedigen voor feiten die lang geleden werden 
gepleegd. Die bespiegelingen zijn ook terug te vinden in het verslag dat voor de 
Kamer werd opgesteld251

: 

250 G. NYPELS, "Commission de révision du Code d'instruction criminelle. Rapport sur le Titre pré
liminaire du projet", Documents parlementaires Chambre des Représentants 1876-1877, nr. 
70, 29-30. 

251 M. THONISSEN, "Rapport fait au nom de la Commission", Documents parlementair es Chambre 
des Représentants (séance du 11 mai 1877) 1877-1878, nr. 143, 43. 
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"La prescription du droit de poursuite se trouve en rapport direct avec 
les principes supérieures quo déterminent !'origine, fixent les bases et 
règlent l'exercice du droit de punir. Il ne suffit pas que la peine frappe 
un acte contraire à la loi morale; il faut, en outre, que Ie chátiment soit 
nécessaire au maintien de l'ordre public et utile, par ses effets, à la so
ciété qui exerce la justice répressive. Cette utilité disparaît, en d' autres 
termes, la nécessité de l' exemple ne se fait plus sentir après un taps de 
temps plus ou mains prolongé. La société n'a pas intérêt à punir des 
méfaits dont Ie souvenir s'est effacé de la mémoire du peuple. Au point 
de vue des principes rigoureux du droit, la peine, appliquée dans ces 
conditions, ne serait plus légitime. 
On peut ajouter que la mise en jugement de l'inculpé, à une époque trap 
éloignée de la perpétration de ['acte qui sert de base aux poursuites pré
sente de graves inconvénients. Les souvenirs s'effacent, les preuves de 
l'innocence du prévenu dépérissent, les personnes pouvant servir de té
moins à décharge meurent, la défense devient difficile, sinon impossible. 
Sous peine d'ouvrir la voie à de déplorables erreurs judiciaires, Ie légis
lateur est obligé de tenir compte du dépérissement des preuves à dé
charge et de la facilité avec laquelle les calomniateurs pourraient, en 
reculant la date d'une infraction imaginaire, procéder à la fabrication de 
preuves à charge". 

53. Veel discussie was er wel over de vraag of de mogelijkheid tot stuiting van 
de verjaring al dan niet diende te worden voorzien. De wetgever moest immers 
toegeven dat de stuiting van de verjaring moeilijk te verzoenen is met de be
staansredenen van de verjaring. In het verslag voor de Kamer werd deze discus
sie als volgt weergegeven252

: 

"Convient-il de conserver, dans notre droit national, l'interruption de la 
prescription des actions dérivant d'un crime, d'un délit ou d'une contra
vention? 
Aux term es du § 2 de l' article 14 du projet, la prescription est interrom
pue par des actes d'instruction ou de poursuite effectués dans les dé/ais 
de dix ans, de trois ans oude six mais. Le texte n'exige pas que ces actes 
soient dirigés contre Ie véritable auteur de l'infraction. Il suffit que le fait 
servant de base à l'inculpation devienne l'objet des investigations de la 
justice. 
Il est difficile de concilier ce système avec les motifs allégués pour justi
fier l'existence de la prescription de l'action publique. 
On dit que le législateur doit tenir compte du dépérissement des preuves 
à décharge et de la fabrication possible de preuves à charge. On ajoute 
que la peine, après un laps de temps plus ou mains prolongé, cesse d'être 
utile et, par suite, légitime. 
Mais ces considérations, dont la sagesse et l'équité ne sauraient être con
testées, existent aussi bien quand il y a eu des actes d'instruction ou de 
poursuite, que lorsque ces actes n'existent pas. Comment la poursuite, 
illégitime après un intervalle de dix années, perd-elle brusquement ce 
caractère et devient-elle légitime pendant vingt années, si, au dernier 

212 Ibid., 45-47. 
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jour de la période décennale, Ie juge d'instruction entend un témoin au 
procède, à l'insu de tous, à an acte quelconque de son ministère? 
Il suffit d' énoncer cette conséquence pour faire ressortir le caractère ir
rationnel dus système. 
On abjecte en vain que les actes d'instruction et de poursuite conservent 
judiciairement Ie souvenir de l'infraction, et par conséquent Ie besoin de 
l'exemple. L'opinion publique ne se préoccupe sérieusement de la procé
dure que dans Ie temps voisin de la perpétration de l'infraction. Il est 
excessivement rare que les concitoyens du coupable, après l'accomplis
sement des premières investigations, connaissent l' existence des actes 
auxquels l'article 14 du projet, reproduisant une règle tracée pour les 
articles 636 et 637 du Code de 1808, attache l'effet d'interrompre la 
prescription de l'action publique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on 
attribue l'effet interruptif même à de simp/es poursuites civiles, et celles
ci assurément ne sant pas de nature à perpétuer la nécessité de l'exemple. 
On abjecte, avec mains de raison encore, que !'acte d'instruction au de 
poursuite a pour conséquence la conservation des preuves, parce qu'il 
attestes que la justice est avertie et que son action est sérieusement pro
voquée. 
Il n'est pas vrai que !'acte d'interruption ait pour effet nécessaire d'en
gager l'inculpé à veiller à la conservation des preuves de non culpabilité. 
La prescription est interrompue, même à l'égard des personnes qui ne 
sant pas impliquées dans la poursuite. Le texte se contente d'un acte 
dirigé contre un individu quelconque; il ne demande pas sue l' acte des
tiné à opérer la prescription soit, comme en matière civile, signifié à celui 
qu'on veut empêcher de prescrire; il n'exige pas même que !'acte ait en 
vue une personne déterminée. Il suffit que la justice répressive ait agi 
dans Ie hut de constater l'existence de l'infraction au d'en découvrir les 
auteurs. 
Il se peut donc fort bien que !'acte d'instruction au de poursuite soit 
complètement ignoré de celui contre lequel on s'en prévaudra plus tard 
pour prolonger Ie délai de la prescription. Mais, en supposant même que 
l'intéressé ait connu l'existence de !'acte, cette connaissance empêche-t
elle Ie dépérissement des preuves de justification? Empêche-t-elle notam
ment le décès des personnes aptes à remplir Ie róle de témoins à dé
charge? S'oppose-t-elle pour écarter ces dangereuses manceuvres qui, 
après un délai plus au mains prolongé, rendent facile la f abrication de 
faux témoignages à charge? 
Sous !'ancien droit français, l'interruption de la prescription de l'action 
publique n'était pas admise. La prescription des crimes, dit Bornier, est 
si favorable, que les procédures intermédiaires ne peuvent pas l'inter
rompre, pas même les informations, quoique décrétées. Les Parlements 
appliquaient cette doctrine de la manière la plus large. lis faisaient cou
rir Ie délai de la prescription du jour au Ie crime avait été commis, 
quand-même il y avait eu, dans me délai légal, des jugements non suivis 
d'exécution. 
A une époque au les sentiments d'humanité ont profondément pénétré 
dans tout es les parties de la législation, il ne faut pas se montrer plus 
sévère qu'on ne l'était à la fin du dix-septième siècle, quand Ie système 

LARCIER 

53 



54 Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

d'intimidation était généralement admis et poussé à ses dernières consé
quences. Le rejet de l'interruption n'entraînera aucun péril pour la sécu
rité publique. Les dé/ais accordés au ministre public et aux parties lésées 
resteront amplement suffisants. Sous Ie Codes de 1791 et de !'an IV, qui 
admettaient l'interruption par des actes de poursuites, !'auteur d'un 
crime ne pouvait plus être poursuivi après six années révolues". 

Om al deze redenen werd voorgesteld om de stuiting van de verjaring niet te 
voorzien. Wel werd hierbij aansluitend voorgesteld om een bepaling in te voeren 
op grond waarvan de verjaring zou worden geschorst wanneer een bevel tot 
dagvaarding voor de bevoegde rechtbank wordt betekend binnen de verjarings
termijn, en dit voor een maximale termijn van een jaar253

. Dat voorstel werd als 
volgt toegelicht254

: 

"Sans cette précaution, il arriverait que les juges, régulièrement saisis 
avant l' accomplissement de la prescription, prendraient brusquement Ie 
droit de statuer sur l'accusation. L'inconvénient se présenterait surtout 
pour les prescriptions d'un ou de trois mais, admises par des lois spécia
les. Il serait souvent impossibles d'obtenir, avant l'expiration du délai 
ordinaire, des jugements de première instance et d'appel". 

Uiteindelijk werd de stuiting na een lange discussie echter toch aanvaard, met 
dien verstande dat de verjaring enkel kan worden gestuit gedurende de eerste 
termijn. Die beslissing werd in de Senaat als volgt toegelicht255

: 

"Il y a des arguments très-sérieux à faire valoir en faveur des deux opi
nions, et M. Ie Ministre de la ]ustice a cité des exemples ou l'interdiction 
de poursuivre malgré les actes d'instruction faits depuis Ie crime, serait 
un vrai scandale qui révolterait la conscience publique. Les considéra
tions pratiques nous paraissent d'un grand poids en pareille matière, et 
!'on doit se garder de les méconnaître pour ne suivre que les principes 
purement théoriques? Lais il faut garder une juste mesure et, tout en 
sauvegardent les intérêts de la société, ne pas sacrifier ceux des prévenus 
auxquels un trap long délai accordé pour entamer et continuer les pour
suites pourrait en/ever les éléments et les moyens de défense. 
Pour ne parler que des crimes (Ie même raisonnement s'applique aux 
délits et aux contraventions), lorsque la justice est restée inactive pen
dant 10 ans, on conçoit qu 'elle ne puisse pas agir après ce temps écoulé. 
Elle s'est en que/que sorte désarmée elle-même, les poursuites pourraient 
être iniques à l'égard des personnes qui en seraient si tardivement l'objet, 
!'on réveillerait inutilement pour l'intérêt social, Ie souvenir d'un crime 
ouhlié et qui, au moment de la perpétration, n'avait pas même appelé 

253 De voorgestelde bepaling luidde als volgt: "Si une assignation <levant Ie tribunal compétent a 
été notifiée avant l'expiration du délai légal, la prescription sera suspendue, sans que Ie délai 
puisse être prolongé au delà d'un an". Die bepaling haalde het uiteindelijk niet, maar vreemd 
genoeg werd 120 jaar later een nagenoeg identiek principe ingevoerd (zie hierover infra, Inlei
ding van de zaak voor het vonnisgerecht, p. 208). 

254 M. THONISSEN, "Rapport fait au nom de la Commission", Documents parlementaires Chambre 
des Représentants (séance du 11 mai 1877) 1877-1878, nr. 143, 47. 

255 X, "Rapport de la Commission de la Justice, chargée d'examiner le Projet de Loi contenant Ie 
titre préliminaire du Code de procédure pénale", Documents parlementaires Sénat (séance du 
15 février 1878) 1877-1878, nr. 40, 9-10. 
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l'attention des autorités préposées à la recherche et à la poursuite des 
crimes et des délits. 
Mais il n'en est pas de même si des poursuites ont été intentées, si des 
actes d'instruction ont été faits; alors la justice a rempli son devoir, et Ie 
coupable ne doit pas pouvoir bénéficier de l'adresse qu'il a mise à dérou
ter les poursuites et à fourvoyer l'action de la justice. Il semble donc 
naturel et juste que dans ce cas on prolonge Ie temps pendant lequel Ie 
magistrat pourra continuer ses investigations". 

55 

54. Wat de schorsing van de verjaring betreft, bleken de voorgestelde schor
singsgronden (vervat in het oude art. 27 V.T.Sv.) op weinig tegenstand te stuiten. 
Toch zag de wetgever wel in dat ook deze vorm van verlenging van de verjaring 
niet zo eenvoudig in te passen is in de bestaansredenen van de verjaring256

: 

"De savants criminalistes enseignent que la règle: contra non valentem 
agere non currit prescriptio, n'est pas applicable aux matières criminel
les. lis font remarquer, non sans raison, que les motifs qui légitiment la 
prescription civile sant essentiellement différents de ceux qui servent de 
base à la prescription pénale. La première, disent-ils, repose sur des pré
somptions légales d'acquisition oude libération, tandis que la seconde a 
pour fondement, d'une part, la présomption légale du dépérissement des 
preuves, de l'autre, l'irrégularité de l'application de la peine après un 
délai plus ou mains prolongé. A leur avis, la prescription n'est pas même 
suspendue par les causes légales qui empêchent Ie ministère public d'agir 
ou qui Ie forcent de surseoir aux poursuites commencées, à mains qu'un 
texte formel ne renferme une disposition contraire. 
Les rédacteurs du projet n'ont pas admis entièrement cette doctrine. Sui
vant l'article 20, la prescription est suspendue quand Ie jugement de l'ac
tion publique est arrêté par l'obstacle légal résultant du renvoi devant la 
juridiction civile ou administrative, pour la solution d'une question pré
judicielle. 
Au point de vue de la théorie pure, cette décision n'est pas à !'abri de 
toute critique. Dès !'instant qu'on admet que la peine tardivement appli
quée n'est plus nécessaire au maintien de l'ordre public, ni utile par ses 
effets, on ne peut, sans s'exposer plus ou mains au reproche d'inconsé
quence, admettre une solution ayant pour résultat éventuel la prolonga
tion indéfinie du dé/ai de la prescription. 
Mais les auteurs du projet répondent, en fait, qu'il serait peu raisonnable 
que la loi suspendit l'exercice de l'action en la subordonnant à l'accom
plissement d'une formalité, et Ie frappàt, en même temps, de prescrip
tion, parce qu'elle n'aurait pas été exercée. Quand le prévenu, disent-ils, 
oppose à l'action publique une question préjudicielle qui doit être sou
mise à la décision du tribunal civil ou de l'autorité administrative, Ie 
jugement de l'action est forcément tenu en suspens jusqu'à ce qu'il ait 
été statué sur l'exception. Pendant ce temps, Ie ministère public ne pou
vant donner suite à son action, il faut aussi que Ie cours de la prescrip
tion soit arrêté". 

256 M. THONISSEN, "Rapport fait au nom de la Commission", Documents parlementaires Chambre 
des Représentants (séance du 11 mai 1877) 1877-1878, nr. 143, 51-52. 
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Op grond van de overwegingen van de wetgever werd geoordeeld dat de schor
sing van de verjaring van de strafvordering een uitzondering uitmaakt op de 
algemene regel van verjaring en restrictief moet worden geïnterpreteerd257

. 

3. Nederland 

55. Ook de Nederlandse wetgever haalde verschillende argumenten aan om bij 
de invoering van het Wetboek van Strafvordering van 1838 de verjaring van de 
strafvordering te ondersteunen258

• 

De verjaring van de strafvordering werd door de regering vooreerst geacht te 
bestaan in het belang van de maatschappij 259

: 

"De verjaring van de vervolging van misdrijven mag geacht worden te 
zijn in het belang der maatschappij. Zodanige vervolgingen zijn, na ver
loop van zekere tijd, doorgaans zonder doel; men kan niet meer goede 
en deugdelijke, genoegzaam zekere bewijzen bekomen; de rust in de fa
miliën wordt gestoord, al het goede van een misschien verbeterd en be
rouwhebbend leven vernietigd en uitgewist, en de toepassing der straf 
mist grotendeels haar nut en doel". 

Ook de bewijsproblematiek bij oude misdrijven kwam aan bod. Een voorstel 
werd ingediend om moord onverjaarbaar te maken, maar dat werd door de re
gering afgewezen "omdat na een lang tijdverloop, het zeer moeijelijk, zoo niet 
onmogelijk valt, het misdrijf te bewijzen"260

• De kritiek van sommige parle
mentsleden als zouden de verjaringstermijnen te kort zijn, werd door de minister 
van Justitie gepareerd met de opmerking dat "het na langer tijdsverloop meestal 
zeer moeijelijk en dikwerf volslagen onmogelijk wordt, de noodige bewijzen, te 
bekomen " 261

• 

Blijkbaar werd ook opgemerkt dat de vrees voor de straf, het berouw en de 
wroeging op zichzelf reeds een voldoende straf kunnen zijn en dat een delin
quent doorheen de jaren kan zijn verbeterd. Dat blijkt minstens uit de tussen
komst van Lemker op 22 maart 1830, in zijn pleidooi voor de onverjaarbaar
heid van moord: 

"Ik weet dat hiertegen zeer veel kan worden ingebragt, en dat zelfs on
der een andere wetgeving de verjaring van de doodstraf veel korter is 
gesteld geweest; dat voorts vrees voor straf, berouw en wroeging over 
de gepleegde daad, op zich zelve straf genoeg kunnen zijn, en dat naar 
het gevoel van sommigen, waarschijnlijkheid van beterschap de straf 
moet doen ophouden. Dit laatste echter komt mij voor, dat moeijelijk te 
bewijzen is; zij kan toch ook daaruit ontstaan, dat de misdadiger, zijn 
hoofd-oogmerk bereikt hebbende, niets anders wenschte dan hetgeen hij 
volvoerd heeft, en daarin volkomen voldoening voor zich zelven heeft 

257 Zie de conclusie van adv.-gen. P. Leclercq bij Cass. 2 maart 1914, Pas. 1914, 132-134. 
258 Zie A.J.A. VAN DORST, o.c., 29-30. 
259 J.C. VOORDUIN, Geschiedenis en beginselen der Nederlandse wetboeken, VII-2, Utrecht, Natan, 

1840, 719-720. 
260 J.C. VOORDUIN, o.c., 724. 
261 J.C. VOORDUIN, o.c., 727. 
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gevonden, terwijl bewijzen van ware beterschap zeer zeldzaam zullen 
zijn". 

57 

56. In 1881 werden de bepalingen inzake verjaring gewijzigd en overgenomen 
in het Wetboek van Strafrecht. Blijkens de Memorie van Toelichting bij dat wet
boek, was de verjaring van de strafvordering grotendeels gesteund op twee gron
den, met name de verflauwing van de herinnering aan het gebeurde, waardoor 
het publiek geweten uiteindelijk geen straf meer vorderde, en de bewijsproble
matiek bij oude feiten262

. Bij de bepaling van de duur van de verjaringstermijn 
werd door de regering opgemerkt dat deze langer diende te zijn dan de maximale 
straf die voor de feiten kon worden opgelegd. Daardoor zou de verdachte die 
zich aan het gerecht onttrekt, langer in "vrijwillige ballingschap" verblijven dan 
een veroordeelde dader263

. Hieruit kan worden afgeleid dat de regering klaar
blijkelijk ook rekening hield met het argument dat een niet vervolgde of veroor
deelde dader ook gestraft wordt door de onzekerheid waarmee hij gedurende het 
lopen van de verjaringstermijn wordt geconfronteerd264

. Dat leed zou dan als 
surrogaat kunnen dienen voor de niet opgelegde straf. 
De argumenten dat de verjaring een bestraffing inhoudt van de nalatigheid van 
het openbaar ministerie en dat de verjaring het gevolg is van rechtsverwerking, 
werden door de regering expliciet afgewezen265

• 

57. Concluderend kan worden vastgesteld dat de Nederlandse wetgever zich 
zowel in 1838 als in 1881 bediende van verschillende argumenten ter verklaring 
van de verjaring, waaronder het verminderen van de strafbehoefte in de maat
schappij, de problemen inzake bewijslevering en de alternatieve sanctionering 
van de dader door het tijdsverloop266

• 

262 H.J. SMlDT, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, I, Haarlem, Tjeenk Willink, 1891 (2' 
druk), 522. 

263 H.J. SMIDT, o.c., 510. Hoe die regel dan moet worden toegepast bij levenslange gevangenisstraf 
is uiteraard een raadsel (T.J. NüYON, G.E. LANGEMEIJER en J. REMMELINK, Het Wetboek van 
Strafrecht (voortgezet door]. W. Fokkens en A.]. Machielse), Deventer, Kluwer, 1982-2002, nr. 
4,503). Volgens VAN HAMEL is de redenering van de wetgever niet eens logisch, omdat een ver
oordeelde bijna steeds een straf wordt opgelegd die ver beneden het maximum ligt (o.c., 619). 

264 A.J.A. VAN DORST, o.c., 29. 
265 Zie H.J. SMIDT, o.c., 517: "In strafzaken heeft de verjaring niets gemeen met eene poena negli

gentiae, noch met vermoedelijken afstand van recht". 
266 A.J.A. VAN DORST, o.c., 30. 
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HOOFDSTUK 111 

De aversie voor de verjaring 

AFDELING 1 

Inleiding 

58. Niet iedereen is opgezet met het bestaan van de verjaring van de strafvorde
ring als systeem ter sanctionering van termijnoverschrijdingen. Sommige auteurs 
zijn van oordeel dat de mogelijkheid dat misdrijven verjaren zoveel als mogelijk 
moet worden beperkt, wat meestal blijkt uit een pleidooi voor langere verja
ringstermijnen of een ruime toepassing van stuitings- en schorsingsgronden. 
Ook de rechtspraak en de wetgever lijken zich meer en meer te verzetten tegen 
het verjaringsconcept, in die mate zelfs dat het concept verjaring ondertussen 
grotendeels is uitgehold267

• Andere auteurs gaan echter verder en zijn gekant 
tegen het verjaringsconcept op zich. In onderhavig hoofdstuk worden de argu
menten van enkele van deze tegenstanders - zowel uit het verleden als uit het 
heden - op summiere wijze overlopen. 

AFDELING 2 

Tegenkanting en argumentatie 

59. Zowel bij auteurs uit het verleden als in de hedendaagse doctrine kunnen 
tegenstanders gevonden worden van het verjaringsconcept. Maar de meeste ar
gumentatie daaromtrent kan wel in oude werken worden aangetroffen, omdat 
de verjaring thans dermate is ingeburgerd dat zij als concept nog slechts door 
enkelingen in vraag wordt gesteld. Wel zijn er auteurs die ervoor pleiten om de 
toepassing ervan te beperken. 

60. De Nederlandse auteur Gewin plaatste zijn argumentatie in een wel heel 
Bijbelse context. In 1913 schreef hij het volgende268

: 

"Voor verjaring is in het strafrecht geen plaats. Door het plegen van een 
strafbaar feit wordt het recht en de plicht van de overheid geboren, om 
op te treden ter handhaving van de Goddelijke rechtsorde. Ze dient te 
straffen, waar straf verdiend is, ze draagt het zwaard niet tevergeefs. Een 
dergelijke plicht, in het Goddelijke bevel gegrondvest, kan niet door en
kel verloop van tijd worden te niet gedaan. Zolang hij zich nog binnen 
het bereik van de aardse gerechtigheid bevindt, verjaart het door iemand 
gepleegde feit, hoelang dit moge geleden zijn, niet. Eerst na het over
lijden des daders mag worden aangenomen, dat de door hen gepleegde 

267 Zie meer uitgebreid infra, De uitholling van het concept verjaring, p. 242 e.v. 
268 B. GEWIN, Beginselen van strafrecht, Leiden, 1918 (2' druk), 323. 
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daad uit de kring der aardse gerechtigheid in dien der hemelse is overge
gaan". 

59 

Ook Van Hamel was van oordeel dat zowel de verjaring van de straf als die van 
de strafvordering "aan bedenking onderhevig" zijn269

• Volgens Prins was de ver
jaring van de straf niet meer of minder dan het vastleggen van de straffeloosheid: 
"La prescription, c'est l'impunité pure et simple, et l'impunité est d'un mauvais 
exemple pour les masses, quine se livrent pas aux considérations théoriques des 
défenseurs de la prescription" 270

• Jeremy Bentham toonde zich in zijn Theory of 
legislation eveneens een vurig tegenstander van de verjaring en verwoordde dit 
als volgt: 

"But when the question relates to more serious offences, {or example, 
the fraudulent acquisition of a large sum of money, polygamy, a rape, a 
robbery, it would be odious and f atal to allow wickedness, aft er a cer
tain time, a triumph over innocence. No treaty should be had with 
male{ actors of that character. Let the avenging sword remain always 
hanging above their heads. The sight of a crimina! in the peaceful enjoy
ment of the fruit of his crime, protected by the laws he has violated, is a 
consolation the evil doers, an object of grief to men of virtue, a public 
insult to justice and to morals. 
To perceive all the absurdity of an impunity acquired by tapse of time, 
it is only necessary to imagine the law to be expressed in terms like these: 
'But if the murderer, the robber, the fraudulent acquirer of another's 
goods, shall succeed {or twenty years in eluding the vigilance of the tri
bunals, his address shall be rewarded, his security shall be re-estab
lished, and the fruit of his crimes shall become his lawful possession". 

61. In de meer hedendaagse literatuur uiten voor- en tegenstanders zich uiter
aard op minder demagogische wijze. Doorgaans wordt dan verwezen naar de 
Angelsaksische rechtsstelsels, waar de verjaring niet zo ingeburgerd zou zijn als 
in de continentale rechtstelsels271

• Zo werd het Belgische verjaringsstelsel in het 
verleden door sommigen te verdachte-vriendelijk bevonden en als een onover
brugbare hindernis beschouwd voor de berechting van complexe misdrijven272

• 

Dat zou volgens deze auteurs niet enkel te wijten geweest zijn aan de korte duur 
van de verjaringstermijnen op zich, maar ook onder meer aan het feit dat de 
mogelijkheid om de verjaring te stuiten naar Belgisch recht beperkt blijft tot de 
aanvankelijke verjaringstermijn273

• 

Toch moet vastgesteld worden dat het bestaan van de verjaring van de strafvor
dering op zich bij de grote meerderheid van de doctrine op steun mag rekenen. 
Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde reeds vast dat de 
verjaring van de strafvordering "a common feature" is in de juridische stelsels 
van de lidstaten: "Limitation periods, which are a common feature of the do
mestic legal systems of the Contracting States, serve several purposes, which 

269 G.A. VAN HAMEL, o.c., 616. 
270 A. PRINS, o.c., nr. 963, 562. 
271 Zie evenwel supra, voetnoot 22. 
272 Zie Ch. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, "De verjaring van de strafvordering in België: een 

onoverbrugbare hindernis voor de berechting van complexe zaken?", R. W. 1997-98, 169-174. 
273 Zie hierover infra, randnr. 197, p. 182. 
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include ensuring legal certainty and finality and preventing infringements of the 
rights of defendants, which might be impaired if courts were required to decide 
on the basis of evidence which might have become incomplete because of the 
passage of time" 274

• 

AFDELING 3 

Standpunt van de wetgever en de publieke opinie 

1. Inleiding 

62. Vooral sedert begin de jaren '90 moet worden vastgesteld dat de Belgische, 
maar ook de buitenlandse wetgever zich meer en meer heeft afgezet tegen de 
verjaring van de strafvordering. Herhaaldelijk werd de wetgeving inzake verja
ring gewijzigd, waarbij het telkens de bedoeling is geweest de verjaring te be
moeilijken, meestal omdat in een concrete (grote) strafzaak anders de verjaring 
zou zijn ingetreden. Soms bereikt de wetgever dat doel door eenvoudigweg de 
verjaringstermijn te verlengen, maar de bemoeilijking van de verjaring gebeurt 
ook dikwijls op onrechtstreekse wijze, bijvoorbeeld door het invoeren van een 
bijkomende schorsingsgrond of het uitbreiden van de mogelijkheden tot stuiting 
van de verjaring. Deze tendens lijkt vooral te zijn ingegeven door de idee dat de 
publieke opinie zich moeilijk kan verzoenen met het intreden van de verjaring in 
een belangrijke strafzaak en de vaststelling dat de daders van het misdrijf in 
kwestie daardoor aan bestraffing zouden kunnen ontsnappen. Door het hekelen 
en aanpassen van de wetgeving inzake verjaring, die volgens de wetgever de 
gerechtelijke autoriteiten niet in staat zou stellen complexe zaken tijdig af te 
handelen, wordt feitelijk getracht de aandacht af te leiden van de werkelijke 
redenen van de trage procesgang. In veel gevallen zijn deze te herleiden tot de 
alom gekende problemen bij justitie, zoals te beperkte middelen, onderbezetting, 
een gebrek aan efficiëntie en de overbelasting van het justitieel apparaat. De 
vraag rijst dan ook of de nakende verjaringen die in het verleden aanleiding 
gaven tot wijziging van de verjaringswetgeving werkelijk te wijten waren aan die 
wetgeving zelf, dan wel aan voornoemde oorzaken van een trage procesgang. 
Dat het intreden van de verjaring in delicate strafzaken bij de publieke opinie 
moeilijk ligt, is ongetwijfeld juist. Meer en meer lijkt de nadruk gelegd te worden 
op een repressieve aanpak van criminaliteit en lijkt de publieke opinie van oor
deel te zijn dat daders van criminaliteit niet mogen ontsnappen aan een veroor
deling, om welke procedurele reden dan ook. De media spelen daarbij ongetwij
feld een belangrijke rol. Telkens in een strafzaak die veel aandacht geniet de 
verdediging een procedureel argument aan de rechtbank voorlegt, wordt dat met 
veel verve in de pers onderstreept. In heel wat gevallen wordt de verdachte hier
door afgespiegeld als iemand die met behulp van sluwe en wellicht goedbetaalde 
advocaten tracht te ontsnappen aan bestraffing op grond van procedurefouten. 
Dat procedurefouten net impliceren dat een inbreuk wordt gemaakt op beginse-

274 EHRM 22 juni 2000, Coëme e.a. t. België, Reports 2000-VII, § 146. Zie ook EHRM 
22 oktober 1996, Stubbings e.a. t. Verenigd Koninkrijk, Reports 1996-IV, § 51 en Rev. trim. 
D.H. 1998, 781, met noot J. SACE. 
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len die in een rechtsstaat dermate essentieel worden geacht dat zij niet zonder 
sanctionering kunnen worden overtreden, vindt men in de mediaberichtgeving 
zelden terug. 

63. In het licht van het voorgaande is het ongetwijfeld interessant na te gaan 
welke motivering door de wetgever werd gegeven bij de talrijke wetswijzigingen 
waarbij de verjaringswetgeving werd vernauwd. Deze oefening wordt hierna 
vooreerst gemaakt met betrekking tot de wijzigingen die de Belgische wetgever 
heeft doorgevoerd. Aan de hand hiervan kan de groeiende aversie voor de ver
jaring duidelijk worden aangetoond. 
Daarna wordt ook nagegaan wat het standpunt is inzake verjaring in de buiten
landse rechtsstelsels, dit teneinde na te gaan of kan gesproken worden van een 
internationale tendens van groeiende aversie. 

2. De tendens tot verstrenging bij de Belgische wetgever 
en de groeiende aversie voor de verjaring 

64. De verjaringsregeling werd in België gewijzigd in 1878, 1961, 1993, 1995, 
1998, 2002 en 2003. Hierna worden deze wijzigingen op summiere wijze be
sproken. Vastgesteld moet worden dat nagenoeg alle wijzigingen die in het ver
leden aan de verjaringsregeling werden aangebracht, tot doel hadden de intre
ding van de verjaring te bemoeilijken. 

2. 1. Invoeging van de Voorafgaande Titel aan het Wetboek van 

Strafvordering (1878) 

65. In 1878 werd de Voorafgaande Titel aan het Wetboek van Strafvordering 
toegevoegd. Daarmee werd de verjaringsregeling, die tot dan nog steeds de rege
ling betrof uit 1808, aangepast. De inhoud van die aanpassing werd hoger reeds 
besproken275

• 

2.2. Verlenging van de verjaringstermijn voor gecontraventio

naliseerde wanbedrijven ( 1961) 

66. Bij wet van 30 mei 1961 276 werd de verjaringstermijn voor gecontraventio
naliseerde wanbedrijven verlengd van zes maanden tot één jaar. Artikel 3 van die 
wet bevatte een overgangsmaatregel waarin uitdrukkelijk was bepaald dat de 
nieuwe termijn toepasselijk was op de strafvordering ontstaan uit feiten die aan 

275 Cf. supra, randnr. 52, p. 49. 
276 Wet van 30 mei 1961 tot wijziging van de wet van 17 april 1878 bevattende de voorafgaande 

titel van het Wetboek van Strafvordering en tot aanvulling van art. 32 van de wet van 11 juni 
1874 op de verzekeringen, B.S. 10 juni 1961. 
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de inwerkingtreding van de nieuwe wet voorafgingen, voor zover bij deze inwer
kingtreding de verjaring ervan nog niet was bereikt. 

2.3. Verlenging van de verjaringstermijn voor wanbedrijven 

(1993) 

67. Met de programmawet van 24 december 1993 werd de verjaringstermijn 
voor wanbedrijven verlengd van drie tot vijf jaar277. Hiertoe werd artikel 21 
V.T.Sv. gewijzigd. Voornoemde verlenging trad in werking op 31 december 
1993. Aanleiding voor de verlenging van de verjaringstermijn was de dreigende 
verjaring in een belangrijke strafzaak aangaande fiscale fraude, waarbij de voor
zitter van de desbetreffende correctionele kamer zijn ongenoegen uitte over het 
feit dat de zaak werd ingeleid kort voor het intreden van de verjaring278 . Overi
gens werd in het aanvankelijke wetsontwerp voorgesteld om de verjarings
termijn enkel te verlengen voor specifieke misdrijven, inzonderheid voor wat 
betreft de zogenaamde georganiseerde financiële criminaliteit, of "witteboor
dencriminaliteit"279. Meer bepaald zou de verjaringstermijn enkel worden ver
lengd voor gecorrectionaliseerde misdaden, voor de misdrijven bedoeld in 
hoofdstuk II ("Bedrog") van titel IX, boek II van het Strafwetboek280 en voor 
fiscale fraude281 . Uiteindelijk werd de verlenging echter doorgevoerd voor alle 
wanbedrijven, omdat de wetgever van oordeel was dat het geen zin had de lan
gere termijn uit te sluiten voor andere wanbedrijven, die bijwijlen ook ingewik
keld zijn of pas geruime tijd na het plegen ervan aan het licht komen282. Boven
dien wou de wetgever meer uniformiteit in de verjaringsregeling283. 

2.4. Uitstellen van de aanvang van de verjaring bij seksuele 

delicten ten aanzien van minderjarigen (1995) 

68. Bij wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van 
minderjarigen284 werd een artikel 2lbis aan de Voorafgaande Titel van het Wet
boek van Strafvordering toegevoegd, op grond waarvan de verjaring voor sek
suele delicten gepleegd ten aanzien van minderjarigen285 pas een aanvang neemt 
op het ogenblik dat het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt en dus 
niet op de dag van het (laatste) misdrijf. De bedoeling van deze wetswijziging 

277 Zie art. 25 Programmawet van 24 december 1993, B.S. 31 december 1993. 
278 Zie R. TOURNICOURT, "De verlenging van de verjaringstermijn voor wanbedrijven. Niets meer 

dan symptoombestrijding", Vlaams Jurist Vandaag 1994, afl. 1, 2. 
279 Zie ook R. VERSTRAETEN, "Verjaringstermijnen en wetsvoorstel inzake afluisteren", Jura Fale. 

1993, 586. 
280 Het betreft onder meer misdrijven die verband houden met de staat van het faillissement, mis-

bruik van vertrouwen, oplichting en bedriegerij, en witwassen. 
281 Zie Pari. St. Kamer 1993-94, nr. 1211/1, 5. 
282 Zie Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 909-2, 21. 
28

·
1 J. MESSINE, "Les dispositions pénales de la loi-programme",J.T. 1994, 284-285. 

284 B.S. 25 april 1995. 
285 Oorspronkelijk ging het om de art. 372, 373, 375, 379, 380 en 380bis Sw. 
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was te vermijden dat strafzaken voor pedofilie zouden verjaren vooraleer het 
slachtoffer meerderjarig is en niet langer onder de hoede leeft van de dader van 
de feiten286

• Deze uitzonderingsregel - die verder in dit werk meer uitgebreid 
wordt besproken287 

- werd nog uitgebreid in 2000 (met betrekking tot infibula
tie) en in 2005 (met betrekking tot mensenhandel). 

2.5. Invoering van de inleiding van de zaak voor het 
vonnisgerecht als schorsingsgrond (1998) 

69. Deze fel gecontesteerde schorsingsgrond werd ingevoerd bij wet van 
11 december 1998 met de bedoeling de nakende verjaring in een belangwek
kende strafzaak (de zogenaamde "Securitas" -zaak) te vermijden. Deze schor
singsgrond wordt verder in dit werk besproken288

• Enkele jaren na de totstand
koming, werd deze schorsingsgrond alweer afgeschaft omwille van het onwerk
baar karakter ervan289

. Deze afschaffing werd op de valreep echter beperkt tot 
feiten gepleegd na 1 september 2003, dit omdat in een aantal zaken de verjaring 
anders dreigde te moeten worden uitgesproken290

• 

2.6. Verlenging van de verjaringstermijn voor bepaalde 
gecorrectionaliseerde misdaden (2000) 

70. Artikel 35 van de wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke 
bescherming van de minderjarigen291 voegde een tweede lid toe aan artikel 21bis 
V.T.Sv., dat bepaalt dat de verjaringstermijn voor de in artikel 21bis eerste lid 
V.T.Sv. bedoelde misdaden, zo zij gecorrectionaliseerd worden, gelijk blijft aan 
de verjaringstermijn voor misdaden292

• Tevens werd het eerste lid van artikel 
21bis V.T.Sv. verruimd. De facto betekende dat voor die misdrijven een verdub
beling van de verjaringstermijn (van vijf naar tien jaar). 

286 Zie omtrent de misdrijven uit de seksuele sfeer en de verjaring ook Ch. DE RoY, "De strafpro
cedure en pedoseksuele misdrijven. Naar een bijzonder strafprocesrecht?", NjW 2003, 515-
518. 

287 Infra, Zedendelicten, infibulatie en mensenhandel gepleegd op de persoon van een minderja-
rige, p. 157. 

288 Infra, Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht, p. 208. 
289 Zie infra, randnr. 224, p. 209. 
290 Zie infra, randnr. 225, p. 210. 
291 Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen, 

B.S. 17 maart 2001. Zie over deze wet o.m. F. GOOSSENS en F. HUTSEBAUT, "De wet van 
28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen", R. W. 
2002-03, 1361-1381. 

292 Zie ook infra, randnr. 121, p. 110. 
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2.7. Verleng;ng van de verjar;ngstermjjn voor n;et
correctfonaUseerbare m;sdaden (2002) 

71. Bij wet van 16 juli 2002293 werd een tweede lid aan artikel 21 V.T.Sv. toege
voegd waardoor een verjaringstermijn van vijftien jaar werd geïntroduceerd 
voor niet-correctionaliseerbare misdaden. Deze wet kwam er om de verjaring te 
vermijden in de zaak van de Bende van Nijvel. Deze wetswijziging komt verder 
in dit werk uitgebreider aan bod294

. 

2.8. Aanpass;ng van de ;nwerk;ngtred;ng van de wet van 16 juf; 
2002 (2003) 

72. In de wet van 16 juli 2002 was eveneens voorzien dat de inleiding van de 
zaak voor het vonnisgerecht als schorsingsgrond zou worden afgeschaft per 
1 september 2003. Omdat naar aanleiding van een bijdrage in de rechtsleer de 
vrees was gerezen dat een aantal zaken op die datum zou komen te Yerjaren, 
werd net vóór die datum bepaald dat de bedoelde afschaffing enkel geldt voor 
feiten gepleegd na 1 september 2003. Dat gebeurde bij programmawet van 
5 augustus 2003. Verder in dit werk wordt meer uitgebreid ingegaan op deze 
betwistbare maatrege\295

. 

3. Grensoverschrijdende tendens? 

73. België is niet het enige land waar het verkrijgen van de verjaring door wets
wijzigingen en door de rechtspraak werd bemoeilijkt. Ook in sommige andere 
landen kan een gelijkaardige tendens doorheen de jaren worden vastgesteld. Be
paalde aanpassingen aan de verjaringsregeling zijn quasi universeel. Zo is bij
voorbeeld het verschuiven van de aanvang van de verjaringstermijn in geval van 
seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen iets wat in heel wat rechtsstelsels 
werd ingevoerd296

• Verjaringsvriendelijke wijzigingen zijn in die landen meer 
dan zeldzaam297

• Ook de ruime benadering door de rechtspraak van schorsing
en stuitingsgronden is iets wat in heel wat landen terug te vinden is, zij het in het 
ene land al wat meer uitgesproken dan in het andere. 
Toch moet ook worden vastgesteld dat in sommige andere landen wel maat
regelen werden genomen die verjaringsgunstig kunnen genoemd worden, bij
voorbeeld doordat van de extensieve interpretatie van stuitingsdaden door de 

293 Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de ver
jaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen, B.S. 5 september 
2002. 

294 Infra, randnrs. 115, p. 106 en 116, p. 107. 
295 Infra, randnr. 225, p. 210 e.v. 
296 Zie infra, randnr. 173, p. 159. 
297 De afschaffing in ons land van de inleiding van de zaak als schorsingsgrond is weliswaar een 

verjaringsvriendelijke wijziging, doch deze kon er uiteraard alleen maar komen omdat deze 
onwerkbare schorsingsgrond eerst werd ingevoerd. 
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rechtspraak wordt afgestapt door de introductie van een exhaustieve lijst van 
daden die de verjaring kunnen stuiten. 
Hierna wordt een exemplatief en summier overzicht gegeven van de houding 
van wetgever en rechtspraak ten aanzien van de verjaring van de strafvordering 
in een aantal landen. Daarbij komen eerst de landen aan bod waar het verkrijgen 
van de verjaring doorgaans werd bemoeilijkt en daarna de landen die blijk heb
ben gegeven van een meer verjaringsvriendelijke aanpak. 

74. Frankrijk wordt dikwijls geciteerd als het land bij uitstek waar de wetgever 
maar vooral ook de rechtspraak zich doorheen de jaren fel tegen de verjaring 
hebben gekant. Herhaaldelijk wordt gesproken van een vijandige houding ten 
aanzien van de verjaring298 en zelfs van een repressieve ingesteldheid van de 
rechtspraak299

. 

Toch moet anderzijds worden vastgesteld dat de wetgever bij de totstandkoming 
van het nieuwe Strafwetboek een verjaringsgunstige maatregel in het leven heeft 
geroepen. Met betrekking tot de problematiek van de retroactiviteit van wet
geving die het verjaringsregime wijzigt, werd immers voorgeschreven dat de on
middellijke toepassing van wetgeving aangaande de verjaring van de strafvorde
ring of van de straf niet geldt wanneer dit in het nadeel speelt van de verdachte 
of beklaagde300

. 

75. In China werden in de negentiger jaren maatregelen genomen die ertoe 
strekten het intreden van de verjaring te bemoeilijken. Waar er vroeger slechts 
sprake was van schorsing van de verjaring indien dwangmaatregelen werden 
genomen, voorziet het nieuwe Chinese Strafwetboek301 onder meer dat de ver
jaring niet loopt gedurende het onderzoek of wanneer de rechtbank gevat is302

. 

Op het onderzoek berust wel een tijdslimiet: al naargelang de complexiteit van 
de zaak moet een onderzoek er in één of twee maanden worden afgerond, zij het 
dat die termijnen kunnen worden verlengd indien aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan103

• Anderzijds werd de in China geldende verjaringstermijn voor de 
zwaarste feiten verkort van 30 naar 20 jaar bij de totstandkoming van het vorige 

298 Zie bv. D. TRUCIIET, "À propos du droit à l'oubli et du devoir de mémoire", in X, Lihertés, jus
tice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Brussel, Bruylant, 
2004, II, 1602. 

299 Cf. F. DEL PFRO, o.c., 180. 
rno Art. 112-2, 4° CP: "Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises 

avant leur entrée en vigueur: ( ... ) Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives 
à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, sauf quand el/es auraient 
pour résultat d'aggrauer la situation de l'intéressé". Zie ook J. LEROY, Droit pénal général, 

)01 
Parijs, L.G.D.J., 2003, nr. 215, 140-141. 
Samen met de invoering van een nieuw Strafwetboek in 1997 kreeg ook het Chinese strafpro
cesrecht een nieuw wetboek. Zie over deze hervormingen o.m. G.Z. CHEN, "Perspective de la 
réforme du droit de la procédure pénale en Chine", Reu. sc. crim. 1995, 795-807; C. ZHONG
LIN, "Una svolta storica nel diritto penale cinese: l'introduzione di un nuovo codice", Riu. It. 
dir. 1998, 584-595; G.Z. CHEN, "La réforme du droit de la procédure pénale en Chine", Reu. 
sc. crim. 1998, 1-9 en L. LUPÁRIA, "Le nouveau visage de la procédure pénale Chinoise entre 
instances légalistes et résistances autoritaires", Reu. pénit. dr. pén. 2004, 845-853. 

302 Zie L. YUAN en L. JIA:-JPING, "Droit chinois", in A. CASSESE en M. DELMAS-MARTY, (eds.), ]uri
dictions nationales et crimes internationaux, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 356-
357. 

303 Zie F. HUALINc;, "Crimina! Procedure Law", in M.A. WANG CHENGUAN en J.D. ZHAN<; XIAN
CHU (eds.), Introduction to Chinese Law, Hong Kong, Sweet & Maxwell Asia, 1997, 143. 
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Strafwetboek, dat in werking trad op 1 januari 1980304
• Die verkorting bleef 

onaangeroerd toen de Chinese wetgever in 1996 andermaal een nieuw Strafwet
boek invoerde. 

76. Één van de landen waar wel een verjaringsgunstige maatregel werd geno
men, is Italië. In 1930 werd er van een zeer extensieve lijst van stuitingsdaden 
overgeschakeld op een beperktere exhaustieve lijst305

• Ook de mogelijkheid om 
de verjaring te schorsen werd er door de wetgever trouwens beperkt306

• Ook een 
aantal andere maatregelen, die recent onder de regering Berlusconi werden ge
nomen, leiden de facto tot een snellere verjaring voor welbepaalde feiten 3°

7
• Ook 

in Duitsland is de wetgeving geëvolueerd van een zeer algemene en extensieve 
interpretatie van stuitingsdaden naar een beperktere exhaustieve lijst308

• Boven
dien heeft de rechtspraak er ook nog gepreciseerd dat de bepalingen inzake stui
ting van de verjaring restrictief moeten worden geïnterpreteerd. Ook de situaties 
die aanleiding geven tot schorsing van de verjaring zijn er duidelijk omschreven 
in de wet309

• 

77. Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat niet zonder meer mag 
worden gesteld dat de verjaring in alle rechtsstelsels werd beknot. Wel werden 
wat de misdrijven uit de seksuele sfeer betreft in bijna alle landen maatregelen 
genomen om de verjaring te bemoeilijken. Op zich is dat verre van verwonder
lijk, omdat dergelijke feiten in veel gevallen gepleegd worden op minderjarigen 
en dus in de regel vrij laat aan het licht komen. De verjaringsregeling bleek daar 
vroeger onvoldoende rekening mee te houden310

. Wat de andere misdrijven be
treft, kan weliswaar worden vastgesteld dat een verkorting van een bestaande 
verjaringstermijn meer dan uitzonderlijk is, maar moet anderzijds toch ook wor
den besloten dat er in sommige rechtsstelsels ook maatregelen worden genomen 
die de verjaring meer genegen zijn. 

304 Zie T. TSIEN, "Analyse des récents codes pénal et de procédure pénale de la République popu-
laire de Chine", Rev. sc. crim. 1980, 646. 

305 Zie hierover F. DEL PERO, o.c., 181. 
306 Ibid. 
307 Niet toevallig is dat bv. zo voor valsheid in de boekhouding. Zie F. VERBRUGGEN, "Over and 

out? Onverjaarbare misdrijven en relevantie van de verjaring bij internationale samenwer
king", in F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN (eds.), De verjaring van de strafvordering voor 
rechtspractici, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, nr. 5,201. 

308 Zie § 78c DStGB. 
309 Zie § 786 DStGB. 
310 Zie ook de aanbeveling dienaangaande van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: 

"There has been a developing awareness in recent years of the range of problems caused by 
child abuse and its psychological effects on victims, and it is possible that the rules on limitation 
of actions applying in member States of the Council of Europe may have to be amended to 
make special provision for this group of claimants in the near future." (EHRM 22 oktober 
1996, Stubbings e.a. t. Verenigd Koninkrijk, Reports 1996-IV, § 56). 
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HOOFDSTUK IV 

De verjaring van de strafvordering naar Belgisch recht 

AFDELING 1 

Inleiding 

78. De wettelijke regeling omtrent de verjaring van de strafvordering is terug te 
vinden onder hoofdstuk IV van de wet van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering en meer bepaald in de artikelen 
21 tot en met 25 311

• De verjaring wordt er samen met de dood van de verdachte 
en de afsluiting van vereffening, de gerechtelijke ontbinding of de ontbinding 
zonder vereffening in geval de dader een rechtspersoon betreft, vermeld als een 
oorzaak van verval van de strafvordering. Hetzelfde hoofdstuk bevat bovendien 
ook nog enkele bepalingen omtrent het verval van de burgerlijke rechtsvorde
ring ex delicto door verjaring. 
Uit het opschrift van voornoemd hoofdstuk312 en de eerder beperkte inhoud 
ervan, zou men kunnen concluderen dat de strafvordering welke werd ingesteld 
ten aanzien van natuurlijke personen, slechts kan vervallen door de dood van de 
verdachte en door verjaring. Dat is uiteraard onjuist. De strafvordering zal even
eens komen te vervallen wanneer er sprake is van amnestie, opheffing van de 
strafwet, minnelijke schikking, bemiddeling in strafzaken, onmiddellijke inning 
van een geldsom, gezag van gewijsde, of de gebeurlijke oplegging van een admi
nistratieve geldboete. Dat de amnestie niet wordt vermeld in hoofdstuk IV van 
de voorafgaande titel hoeft weinig verbazing te wekken. Het betreft immers een 
traditionele instelling die van oudsher wordt aanvaard door de rechtsleer en de 
rechtspraak, zonder evenwel gesteund te zijn op enigerlei wettelijke basis313

• Wat 
de andere genoemde gronden van verval van de strafvordering betreft, dient de 
wettelijke grondslag elders te worden gezocht. De uitdoving van de strafvorde
ring door de opheffing van de strafwet, is het logische gevolg van de inhoud van 
artikel 2 lid 2 Sw. en artikel 15.1 van het I.V.B.P.R. 31 4, die beide het beginsel van 
de retroactiviteit van de mildere strafwet inhouden. De minnelijke schikking1 15

-

311 De art. 28 en 29 V.T.Sv. hebben betrekking op het volledige hoofdstuk IV, en dus ook op de 
verjaring van de strafvordering. 

312 "Oorzaken van verval van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering". 
311 Cf. J. CONSTANT, Précis de droit pénal, Luik, 197 5, nr. 718 en noot 1. Zie over het begrip 

amnestie ook L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., 797-802, nr. 1469-1480. 
314 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New York op 

19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, B.S. 6 juli 1983. 
315 Zie hieromtrent o.m. L. DUPONT, "Hoe minnelijk is de minnelijke schikking?", Panopticon 1984, 

469-476; J. CUYPERS, "De rechter buitenspel? Over de toepassing van de minnelijke schikking in 
de praktijk", Panopticon 1991, 458-460; P. ARNOU, "Minnelijke schikking", in A. VANDEPLAS en 
P. ARNOU, Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Antwerpen, Kluwer, 1993, losbl., 42 p.; J. DEMARGNE, "Chronique législative: 'T.l.G.' et média
tion pénale", Journ. proc. 1994, afl. 263, 12-13; A. DE NAUW, "Les modes alternatifs de règle
ment des con flits en droit pénal beige", Rev. dr. pén. 1997, 357-375 en B. DE RUYVFR en K. VAN 
IMPE, "De minnelijke schikking en de bemiddeling in strafzaken", R. W. 2000-01, 445-463. 
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ook wel verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom, of kortweg 
V.S.B.G. genaamd - en de bemiddeling in strafzaken316 vinden hun grondslag in 
de artikelen 216bis317 en 216ter318 Sv., die in het wetboek zijn opgenomen onder 
het opschrift "bepalingen betreffende het verval van de strafvordering voor som
mige misdrijven onder bepaalde voorwaarden". Het opleggen van een admini
stratieve geldboete en de onmiddellijke inning van een geldsom als voorwaarde 
voor het verval van de strafvordering, spruiten voort uit bijzondere wetge
ving319. Het gezag van gewijsde als grond van verval van de strafvordering ten 
slotte, dat net zoals de verjaring van de strafvordering van openbare orde is, 
wordt geacht een algemeen rechtsbeginsel te zijn320. Bovendien wordt met be
trekking tot dit begrip - eveneens gekend onder het adagium "ne bis in idem" -
ook verwezen naar artikel 14.7 I.V.B.P.R. en artikel 360 Sv. (dat echter enkel 
betrekking heeft op een tweede vervolging wegens dezelfde feiten na een vrij
spraak door het hof van assisen) 321 . 

l1
6 Voor meer informatie leze men o.m. H.-D. BosLY, "La médiation pénale et les procédures 

accélérées", Rev. dr. pén. 1993, 431-433; L. DECLERCQ, "Bemiddeling in strafzaken", in A. 
VANDEPLAS en P. ARNOU, o.c., 12 p.; G. HoucHON en T. PETERS, "Bemiddeling, herstel en straf
rechtsbedeling", Panopticon 1993, 101; L. DE WILDE, "Straffen of alternatieven. Enkele beden
kingen", Ex. Crim. 1993, afl. 15, 4 p.; L. DECLERCQ, "Transaction et médiation pénale", Poli
teia 1994, afl. 6, 18-20; X, "Strafbemiddeling en herstelbemiddeling. Justitie op nieuwe 
wegen", Pretekst 1995, afl. 1, 8-14; G. DEMANET, "La médiation pénale", Rev. dr. pén. 1995, 
887-923; M. VAN DE KERCHOVE, "Médiation pénale et travaux d'intérêt général. Réflexions et 
commentaires relatifs aux lois du 10 février 1994", j.T. 1995, 61-67; V. DE SOUTER, "Straf
bemiddeling. De wet van 10 februari 1994", Jura Fale. 1996-97, 511-540; L. NoUWYNCK, "La 
médiation pénale: nature, objectifs et premières pratiques", in Ph. MARY (ed.), Travail d'intérêt 
général et médiation pénale. Socialisation du pénal ou pénalisation du social?, Brussel, 
Bruylant, 1997, 435-443; G. DEMANET, "L'article 216ter du Code d'instruction criminelle: nou
velle réalité dans le domaine pénal", in Ph. MARY (ed.), Travail d'intérêt général et médiation 
pénale. Socialisation du pénal ou pénalisation du social?, Brussel, Bruylant, 1997, 445-456 en 
C. HANOZIN, A. PIERS, B. VAN BovFN, N. VANEMPTEN en Ch. VANNESTE, "La loi du 10 février 
1994 organisant une procédure de médiation pénale en Belgique. Evaluation de sa mise en 
application", Rev. dr. pén. 1997, 589-635. 

317 Ingevoegd bij wet van 28 juni 1984, B.S. 22 augustus 1984. Er dient evenwel te worden opge
merkt dat ook reeds voor de totstandkoming van deze bepaling op grond van bijzondere wet
geving de mogelijkheid bestond voor het openbaar ministerie of bepaalde besturen om de straf
vordering te doen uitdoven door het afsluiten van een transactie met de dader van een misdrijf 
(zie bv. art. 11 § 1, 1 ° van de wet van 22 januari betreffende de economische reglementering en 
de prijzen, B.S. 24 januari 1945, err., H.S. 11 februari 1945). Soms worden dergelijke mogelijk
heden tot transactie gecatalogeerd onder de term "dading" (zie bv. R. DECLERCQ, Beginselen 
van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 2003, 77-80, nrs. 135 e.v., en de opsomming 

H8 

.119 

320 

321 

aldaar). 
Ingevoegd bij wet van 10 februari 1994, B.S. 2 7 april 1994, en in werking getreden op 
1 november 1994 . 
Zie wat het eerste betreft bv. de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten 
toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, B.S. 13 juli 1971, err., B.S. 
18 november 1971. De onmiddellijke inning daarentegen kent voornamelijk toepassing in het 
verkeersrecht (zie art. 65 K.B. van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, B.S. 2 7 maart 1968, hierna Wegverkeerswet). 
Cf. o.m. Cass. 5 mei 1992, Arr. Cass. 1991-92, nr. 464. Dat de verjaring van openbare orde is 
en door de rechter ambtshalve moet worden vastgesteld, zou reeds hebben gebleken uit een 
arrest van het Parlement van Parijs van 2 december 1518 (P. MAHINZ, o.c., 24). 
Zie meer uitgebreid R. Sc:REVEN,, "L'autorité de la chose jugée au pénal", in Rapports be/ges 
au IX'' Congrès de l'Académie internationale de droit comparé (Téhéran, 27 septembre -
4 octobre 1974), Brussel, 1974, 591-610 en J. RUTSAERT, v0 "Chose jugée", in R.P.D.B. 
Compl. VII, nr. 131-176. 
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79. Kenmerkend aan de verjaring van de strafvordering is dat zij van openbare 
orde is en een algemeen karakter heeft. 
Dat de verjaring van openbare orde is322 betekent dat geen afstand kan worden 
gedaan van een verworven verjaring323

, zelfs niet als de beklaagde de voorkeur 
zou geven aan een proces ten gronde teneinde zijn onschuld bewezen te zien324 

of als hij een straf zou willen ondergaan325
• Van zodra de verjaringstermijn is 

verstreken, is zij verworven, zelfs als de verdachte er niet van op de hoogte zou 
zijn326

• De verdachte dient de verjaringsexceptie dan ook niet in te roepen opdat 
de strafvordering verjaard zou kunnen worden verklaard327

. De verjaring wordt 
immers geacht te bestaan in het algemeen belang en niet in het persoonlijk be
lang van een rechtsonderhorige328

• Daarom is de voorziening in cassatie die een 
beklaagde instelt tegen een eindbeslissing waarbij de verjaring werd vastgesteld, 
onontvankelijk bij gebrek aan belang329

• In dat opzicht verschilt de verjaring van 
de strafvordering van de verjaring van de burgerlijke vordering330 of van de ver
jaringstermijnen in het burgerlijk recht in het algemeen331

, omdat de maatschap
pij geen uitstaans heeft met een door een benadeelde ingestelde burgerlijke vor
dering. !:{et algemeen belang van 9.~---V.~a.~i_l)_g_1_a..!tgp_y_e,_r~fh.W~D-':1-e. __ e,1,en1~gt~.!1 
worden _gesteund332

• Zo stijgt het risico op gerechtelijke dwalingen wanneer een 
veroordeling te lang na de feiten zou kunnen worden uitgesproken. Dat is niet 
verenigbaar met een goede rechtsbedeling. Bovendien is het voeren van een straf
proces dat wellicht niet meer zal leiden tot een veroordeling omwille van het feit 
dat niet langer voldoende bewijsmateriaal voorhanden is, in strijd met het be
ginsel van de proceseconomie. Ten slotte is door het verstrijken van de tijd ook 

322 Cf. Cass. 19 oktober 1987,].T.T. 1988, 7. 
323 J.A. Roux, Cours de droit pénal et de procédure pénale, Paris, Sirey, 1920, 579; L. ROSENGART, 

o.c., 150; F. HÉLIE, Pratique criminelle des Cours et Tribunaux - Code d'instruction criminelle 
(mise au courant par]. Brouchot), Il, Paris, Librairies techniques Juris-classeurs, 1951 (4' ed.), 
nr. 572, 408 en G. ScHUIN!l, Traité pratique de droit criminel - revue et mise à jour par A. Van
deplas, II, Brussel, Bruylant, 1981 (4' ed.), 147. De verjaring in strafzaken verschilt daardoor 
grondig van de verjaring in civiele zaken (zie art. 2220 B.W.). 

324 H. MüAZZAMI, o.c., 104 en L. RoSEN(;ART, o.c., 150. Zie Cass. 16 maart 1926, Rev. dr. pén. 
1926, 579. Ongetwijfeld kan een onschuldige verdachte er belang bij hebben dat hij wordt vrij
gesproken na een debat ten gronde, veeleer dan de strafvordering verjaard te zien. Evenwel 
moet dat belang wijken voor het belang van de maatschappij om verjaarde feiten niet te beoor
delen (R. THIRY, o.c., 95 en F. DEI. Prno, o.c., 80; zie ook P. MAHINZ, o.c., 25, waar wordt ver
wezen naar een arrest van het hof van beroep te Lyon van 28 december 1886 waarbij een ver
zoek in die zin van een beklaagde werd afgewezen). 

325 F. DEL PERO, o.c., 80. 
326 J. TüTTI, o.c., 138; H. MOAZZAMI, o.c., 103; F. DEL PERO, o.c., 78 en H.-D. BOSLY en D. VAN

DERMEERSC:H, Droit de la procédure pénale, Brugge, la Charte, 2005 (4' ed.), 199. 
327 F. DUVERGER, Manuel des juges d'instruction, Paris, Cosse et Marchal, 1862 (3' ed.), nr. 59, 218. 
328 R. DECLERCQ, o.c., nr. 152, 85. Zie ook J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal he/ge, 

Gent, Hoste, 1874, nr. 1025 en nr. 1323. 
329 Cass. 22 maart 1926, Rev. dr. pén. 1926, 579. Omgekeerd kan ook het openbaar ministerie 

geen ontvankelijk cassatieberoep aantekenen tegen een vrijspraak wanneer zij van oordeel zou 
zijn dat de strafvordering verjaard diende te worden verklaard (Cass. 13 december 1976, 
Arr. Cass. 1977, 412). 

330 P. MAHINZ, o.c., 25 en F. DEL PERO, o.c., 77. 
331 J. TOTTI, o.c., 136. 
332 Zie ook X, "Waiver of the statute of limitations in crimina! prosecutions", Harv. L. Rev. 1976-

77, 1550: "In the crimina! context, however, additional factors enter into the calcus: the power 
of the state is pitted against the individual, the crimina! sanction may be more severe than the 
civil sanction, and the state has an enforcement intrest in ensuring that the crimina[ process 
functions efficiently". 
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de sociale nood aan een repressieve reactie op het misdrijf getaand, waardoor 
het voeren van een strafprocedure eerder oude wonden openrijt in plaats van een 
(sociaal) helende werking te hebben. Omdat de verjaring geënt is op maatschap
pelijke belangen en niet op individuele belangen, is zij van openbare orde333. 
Het voorgaande heeft uiteraard een aantal belangrijke gevolgen. Indien het feit 
dat de verjaring is ingetreden noch door het openbaar ministerie, noch door de 
verdediging zou worden opgeworpen, dient de rechtbank of het hof waar de 
zaak aanhangig is ambtshalve de verjaring van de strafvordering vast te stel
len334·335. Dat geldt ook voor de onderzoeksgerechten, die zich in dat geval kun
nen baseren op aanwijzingen die hen voldoende lijken en die hen toestaan de 
periode van het misdrijf te omschrijven336. Maar bij gebrek aan conclusies daar
omtrent is de strafrechter niet verplicht om de begindatum en de einddatum van 
de verjaringstermijn te vermelden 37. De verjaring van de strafvordering kan ook 
in elke stand van het geding worden ingeroepen338, zelfs - wat de berechting 
voor het hof van assisen betreft - nadat de jury een beschuldigde schuldig heeft 
verklaard339. Ook wanneer de rechtspleging enkel betrekking heeft op de voor
lopige hechtenis, kan de verjaring van de strafvordering worden opgeworpen 340. 
Een voorlopige hechtenis die gestoeld is op een verjaard misdrijf is immers com
pleet nutteloos341 . Overigens kan de exceptie van verjaring ook voor het eerst 
voor het Hof van Cassatie worden opgeworpen342 en moet het feit of een straf
vordering al dan niet is verjaard ook door het Hof van Cassatie ambtshalve 
worden nagegaan, met dien verstande dat de datum van het misdrijf als feitelijk 
gegeven door de rechter ten gronde moet worden bepaald343 . Als het Hof in de 
onmogelijkheid verkeert om aan de hand van de vaststellingen van de bestreden 
beslissing en van de processtukken na te gaan of de verjaring van de strafvorde
ring al of niet bereikt is, vernietigt het de veroordeling met verwijzing344. Mocht 
een verjaard feit toch aanleiding hebben gegeven tot een definitieve strafrechte-

333 R. MERLE en A. VITU, o.c., nr. 699, 677. 
334 De rechter hoeft zich evenwel niet uit te spreken over de verjaring alvorens eerst te hebben nage

gaan of hij bevoegd is voor het ten laste gelegde feit (cf. Cass. 12 februari 1934, Rev. dr. pén. 
1934, 271 ). 

·
135 Het tegenovergestelde geldt in civiele zaken (art. 2223 B.W.). 
336 Cf. K.I. Luik 13 september 2004, ].L.M.B. 2005, 530, met noot 0. MICHIELS. 
137 Cass. 12 september 2000, Arr. Cass. 2000, nr. 460. 
338 J. Torr1, o.c., 139; H. MOAZZAMI, o.c., 105; L. RoSENGART, o.c., 150; F. Hf~LIE, o.c., nr. 572, 

408 en F. DEI PERO, o.c., 79. 
139 J. TOTTI, o.c., 142; E. VAN HOOREBEKE, o.c., 58 en H. MOAZZAMI, o.c., 105. Zie ook Cass. fr. 

20 mei 1824, Bull. Crim. 1824, nr. 69. 
34° Cass. 23 september 1942, Pas. 1942, I, 196 en Brussel 29 september 1978, R. W. 1978-79, 

1041, met noot. Zie ook R. DECLERCQ, "Actuele problemen inzake voorlopige hechtenis. Rede 
uitgesproken door advocaat-generaal R. DECLERCQ op de plechtige openingszitting van het hof 
van beroep te Brussel op 2 september 1974", R. W. 1974-75, 284. 

·
341 Zie P. MAHINZ, o.c., 26, die het voortzetten van een vervolging ongeacht de verjaring als 

machtsmisbruik bestempelt. 
342 P. MAHINZ, o.c., 27; R. THIRY, o.c., 95; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de 

procédure pénale, Luik, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1989, 80 
en Th. GARÉ en C. GINESTET, Droit pénal. Procédure pénale, Paris, Ed. Dalloz, 2002 (2' ed.), 
nr. 457, 252. 

343 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 204, 128. 
344 Zie bv. Cass. 9 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1357; Cass. 3 januari 1993, Arr. Cass. 1995, 

nr. 4; Cass. 10 december 1997, Arr. Cass. 1997, nr. 546 en Cass. 6 september 2000, Arr. Cass. 
2000, nr. 443. 
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lijke veroordeling, kan deze rechterlijke beslissing worden vernietigd op bevel 
van de minister van Justitie345. 
De beklaagde hoeft niet het bewijs te leveren van het feit dat de verjaring is 
ingetreden. Het is het openbaar ministerie dat moet aantonen dat de verjaring 
niet is ingetreden146

, en wanneer de beklaagde besluiten neerlegt waarin hij stelt 
dat de feiten verjaard zijn, zal de rechter zijn vonnis op dat punt moeten moti
veren347. Is er twijfel nopens de precieze datum der feiten, dan moet die twijfel 
in het voordeel van de beklaagde spelen348 en moet dus de voor de beklaagde 
meest gunstige datum in aanmerking worden genomen 349

• 

Met het feit dat de verjaring van de strafvordering een algemeen karakter heeft, 
wordt bedoeld dat zij in beginsel niet alleen van toepassing is op alle misdrijven 
uit het Strafwetboek'50, maar ook op de misdrijven omschreven in de bijzondere 
wetgeving, voor zover die wetgeving niet anders bepaalt351 . In het verleden kon 
zonder meer gesteld worden dat elk misdrijf aan de verjaring is onderworpen152

• 

Het verstrijken van de tijd heeft immers zijn weerslag op alle feiten353 . Wat ons 
land betreft, kwam in 1993 op dat principe de uitzondering dat oorlogsmisda
den onverjaarbaar zijn354·355. Thans is in artikel 21 eerste lid V.T.Sv. de onver
jaarbaarheid van de misdrijven bepaald in de artikelen 136bis, 136ter en 
136quater Sw. opgenomen. Deze bepalingen hebben respectievelijk betrekking 
op de bestraffing van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisda
den en werden ingevoegd bij wet van 5 augustus 2003356. Met het onverjaarbaar 
maken van de bedoelde misdrijven sloot de Belgische wetgever zich aan bij de 
inhoud van twee internationale verdragen, met name het Verdrag over de onver
jaarbaarheid van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van de Ver
enigde Naties van 24 november 1968 en het Europees Verdrag over de onver-

l
45 Art. 441 Sv. (zie bv. Cass. 22 maart 1965, Pas. 1965, I, 776 en Cass. 9 december 1974, Pas. 

1975, I, 382). 
346 J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 102,257; P. MAHINZ, o.c., 29; E HÉLIE, o.c., nr. 572,408; H. MOAZ

ZAMI, o.c., 323 en H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSC:H, o.c., 199. Zie tevens Cass. fr. 1 april 
1941, Gaz. Pal. 1941, I, 474 en Cass. 24 december 1917, Pas. 1918, I, 166. 

347 G. SCHUIND, o.c., 1981 (4'. ed.), 147. 
348 J.-L. CousnmJER, o.c., nr. 102, 257; P. MAHINZ, o.c., 29 en H. MOAZZAMI, o.c., 323. 
349 Cf. Corr. Turnhout 24 november 1998, J.L.M.B. 2000, 1143. 
350 Zelfs wanneer die strafbare feiten vóór de inwerkingtreding van het Strafwetboek onderhevig 

waren aan een ander verjaringsregime (Cass. fr. 10 september 1813, Bull. Crim. 1813, 209). 
Zie art. 25 V.T.Sv. Hetzelfde gold ook reeds vóór de totstandkoming van de Voorafgaande titel 351 

(cf. F. HÉLIE, o.c., nr. 573, 409). 
352 Zie bv. nog- echter reeds ten onrechte - R. DECLERCQ, o.c., nr. 152, 85. 
353 H. MOAZZAMI, o.c., 108. 
354 Zie art. 8 van de ondertussen opgeheven wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van 

ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, B.S. 5 augustus 1993. Die wet 
werd nog gewijzigd in 1999 door de wet van 10 februari 1999, B.S. 23 maart 1999 (zie hier
over P. D'ARGENT, "La loi du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du 
droit international humanitaire", J. T. 1999, 549-555). 

355 De onverjaarbaarheid slaat zowel op de strafvordering als op de straf (D. VANDERMEERSCH, 
"Droit beige", in A. CASSESE en M. DELMAS-MARTY (eds.), Juridictions nationales et crimes 
internationaux, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 108). 

356 Wet van 5 augustus 2003 betreffende de ernstige schendingen van het internationaal humani
tair recht, B.S. 7 augustus 2003. Met art. 27 van de wet werd voornoemde wet van 16 juni 
1993 opgeheven. Zie ook G. SCHAMPS, "L'incrimination du crime de génocide, du crime contre 
l'humanité et des crimes de guerre en droit beige à la lumière du droit international humani
taire", in A. JACOBS (ed.), Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, Larcier, 
2004, 329-401. 
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jaarbaarheid van misdaden tegen de mensheid en van oorlogsmisdaden van 
25 januari 1974357

•
358

• Artikel 29 van de Rome Statute of the International 
Court bepaalt bovendien dat de misdaden die onder de bevoegdheid van het 
Internationaal Strafhof vallen, niet aan verjaring onderhevig zijn359

• De Rome 
Statute trad in werking op 1 juli 2002. Over de onverjaarbaarheid van oorlogs
misdaden bestaat meer en meer een relatief grote mate van consensus360

, zij het 
dat er in sommige landen nog steeds geen sprake is van onverjaarbaarheid361

. 

357 

. 158 

359 

360 

361 

Wet van 27 februari 2003 houdende instemming met het Europees Verdrag betreffende de niet
toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrij
ven, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1974, 8.S. 30 juli 2003 . 
Zie over de onverjaarbaarheid van oorlogsmisdaden o.m. A. KLAFKOWSKI, L'imprescriptibilité 
des crimes de guerre et /'Allemagne fédérale au regard du droit international, Poznan, Wydaw
nictwo Poznanskie, 1970, 251 p. (inz. 109-169); P. MERTENS, L'imprescriptibilité des crimes de 
guerre et contre l'humanité. Étude de droit international et de droit pénal comparé, Brussel, 
Éditions de l'Université de Bruxelles, 1974, 230 p. en Ch. VAN DEN WYNGAERT, "War crimes, 
genocide and crimes against humanity: are States taking national prosecutions seriously? (juris
diction, statutory limitations and the legality principle)", in M.C. BASSIOUNI (ed.), Internatio
nal Crimina! Law, New York, Transnational Publishers, 1998, III, 227-238. 
Zie hierover Ch. VAN DEN WYNGAERT en J. DUGARD, "Non-applicability of statute of limita
tions", in A. CASSESE, P. GAETA en J.R.W.D. JONES (eds.), The Rome Statute of the Internatio
nal Crimina! Court: a Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2002, 873-888 en M. 
FRULLI, "Le droit international et les obstacles à la mise en ceuvre de la responsabilité pénale 
pour les crimes internationaux", in A. CASSESE en M. DELMAS-MARTY (eds.), Crimes interna
tionaux et juridictions internationales, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 236-243. 
Onverjaarbaarheid is er bv. ook - om slechts een reeks van de vele landen te noemen - in Rus
land (N. MARIE-SCHWARTZENBERG, "Droit russe", in A. CASSESE en M. DELMAS-MARTY, (eds.), 
]uridictions nationales et crimes internationaux, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 
271), Argentinië (A.E. ALVAREZ, E.A. BERTONI en M. Boo, "Droit argentin", ibid., 318-321), 
Venezuela (het betreft een onverjaarbaarheid van schendingen van de mensenrechten - zie K. 
AMBOS, "Les pays d'Amérique latine", ibid., 516), Australië, Canada, Tsjechië, Denemarken, 
Hongarije, Ierland, Letland, Nieuw-Zeeland, Polen, Rwanda, Slowakije, Ukraïne en Tunesië 
(X, Compatibility of national legal systems with the Statute of the Permanent International Cri
mina! Court, I, Verslagboek 16' Internationaal Congres te Rome, Brussel, Recueils de la Société 
Internationale de Droit Militaire, 2003, 60) en Jemen (E. LAMBERT-ABDEL(;AWAD, "Les pays 
d'islam", in A. CASSESE en M. DELMAS-MARTY, (eds.), ]uridictions nationales et crimes interna
tionaux, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 546). Ook in Iran zou een dader van 
oorlogsmisdaden zich niet op verjaring kunnen beroepen, maar de mogelijkheid tot verjaring 
is er ook voor andere misdrijven zeer beperkt (zie E. BEIGZADEH en A.-H. NADJAFI, "Droit ira
nien", ibid., 413-414). 
In Egypte zijn tortuur en terrorisme onverjaarbaar, maar oorlogsmisdaden of genocide niet (W. 
ABDELGAWAD, "Droit égyptien", in A. CASSESE en M. DELMAS-MARTY, (eds.), juridictions 
nationales et crimes internationaux, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 393-394). 
Ook in Brazilië zijn sommige misdrijven onverjaarbaar (o.m. racisme), maar niet de oorlogs
misdaden (zie F.H. CHOUKR, "Droit brésilien", ibid., 342 en K. AMBOS, l.c., 511-512). In China 
geldt geen specifieke regeling voor oorlogsmisdaden, maar kunnen de zwaarste feiten ondanks 
het verstrijken van de verjaringstermijn nog worden vervolgd (cf. infra, randnr. 143, p. 126, 
en de verwijzing aldaar). In Colombia verjaren een aantal misdrijven, waaronder genocide, na 
30 jaar (K. AMBOS, l.c., 510). Ook in Chili gelden de algemene verjaringstermijnen, welke 10 
of 15 jaar bedragen naargelang de zwaarwichtigheid van de feiten (K. AMBOS, l.c., 512). In 
India geldt voor oorlogsmisdrijven een verjaringstermijn van drie jaar, die echter pas begint te 
lopen wanneer het feit en de identiteit van de dader gekend zijn (X, Compatibility of national 
legal systems with the Statute of the Permanent International Crimina! Court, I, Verslagboek 
16' Internationaal Congres te Rome, Brussel, Recueils de la Société Internationale de Droit 
Militaire, 2003, 276). In sommige landen is de onverjaarbaarheid beperkt tot bepaalde oor
logsmisdaden, zoals genocide in Spanje en Israël, of misdaden tegen de mensheid in Mali (ibid., 
60). 
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Daarmee is echter nog niet gezegd dat .de onverjaarbaarheid van dergelijke mis
drijven ook een regel van internationaal gewoonterecht uitmaakt362

. 

80. Aanverwant aan de verjaring van de strafvordering, zijn de verjaring van de 
straf en de verjaring van de burgerlijke vordering. 
De verjaring van de straf impliceert dat weliswaar een veroordeling werd uitge
sproken, doch dat deze niet meer kan worden ten uitvoer gelegd. Zij dooft de 
straf uit, maar de veroordeling zelf blijft bestaan363

• Gezien deze vorm van ver
jaring enkel betrekking heeft op de uitvoering van een reeds opgelegde straf, 
kan ook gesproken worden van een executieverjaring. De verjaring van de straf 
is geregeld in de artikelen 92 tot en met 96 Sw., onder het opschrift "tenietgaan 
van de straffen". De duur van de verjaringstermijn van de straf is in beginsel 
langer dan deze van de strafvordering. Naargelang de uitgesproken straf een 
criminele dan wel een politiestraf betreft, bedraagt ze respectievelijk twintig of 
één jaar. Wat de correctionele gevangenisstraffen betreft, dient een onderscheid 
te worden gemaakt naar gelang van de strafmaat: voor zover deze meer dan drie 
jaar bedraagt, is de verjaringstermijn tien jaar, indien ze de drie jaar niet te 
boven gaat, geldt een termijn van vijf jaar. Het verschil tussen de termijnen van 
verjaring van de strafvordering en deze van de straf, kan worden verantwoord 
door het feit dat er in het laatste geval reeds een uitspraak is gekomen omtrent 
de schuld van de betrokkene en er dus niet langer een vermoeden van onschuld 
speelt. Bovendien is het zo dat - niettegenstaande sommige van de redenen voor 
het bestaan van de verjaring van de strafvordering ook opgaan voor de verja
ring van de straf, inzonderheid de afwezigheid van maatschappelijk belang bij 
de bestraffing van misdrijven waaraan de herinnering is vervaagd of zelfs com
pleet verdwenen - één van de belangrijkste grondslagen voor het concept verja
ring van de strafvordering, met name de bewijsproblematiek en de wankele po
sitie van de verdediging bij een strafprocedure op grond van feiten die zich si
tueren in een ver verleden, niet langer speelt eenmaal een straf werd 
uitgesproken. De verjaring van de straf zal in onderhavig werk niet zo uitvoerig 
worden behandeld als de verjaring van de strafvordering364

. De uitvoering van 
de naar aanleiding van een strafprocedure opgelegde straf maakt immers geen 
deel uit van deze strafprocedure zelf en heeft derhalve geen weerslag op de duur 
ervan. 
De verjaring van de burgerlijke vordering heeft - uiteraard - het verval tot 
gevolg van de burgerlijke vordering die voortvloeit uit een misdrijf. Zij wordt 
geregeld door artikel 26 V.T.Sv., dat verwijst naar de regels vervat in het Bur
gerlijk Wetboek. Overeenkomstig artikel 2262bis § 1 tweede lid B.W.365 verja
ren de vorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 
aansprakelijkheid - en dus ook de vorderingen gegrond op de schade opgelo
pen naar aanleiding van een misdrijf - door verloop van vijf jaar vanaf de dag 
volgend op de dag waarop de benadeelde kennis kreeg van de schade of de 
verzwaring ervan, alsook van de identiteit van de dader. De termijn kan echter 
nooit langer zijn dan twintig jaar te rekenen vanaf het schadeverwekkende 

' 62 In die zin F. VERBRUGGEN, l.c., nr. 16, p. 208. Dit is van belang, omdat een vervolging voor feiten 
die reeds verjaard waren op het ogenblik van onverjaarbaarverklaring van oorlogsmisdaden 
dan onmogelijk is. 

'
63 Cass. 13 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 336. 

'
64 Zie infra, p. 350 e.v. 
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feit366. Artikel 26 V.T.Sv. stipuleert evenwel dat de burgerlijke verjaring nooit 
kan verjaren vóór de strafvordering. In die zin heeft de verjaring van de straf
vordering dus ook een weerslag op deze van de burgerlijke vordering367. 

1. 

AFDELING 2 

Termijnen 

CorrelaUe met de drieledige indeling van de misdrijven 

81. De termijn waarbinnen een strafprocedure moet zijn afgewikkeld op straffe 
van verjaring, is rechtstreeks gelieerd aan het misdrijf zelf. Meer bepaald heeft 
de wetgever wat het gemeen recht betreft, de verjaringstermijn gekoppeld aan de 
drieledige indeling van de misdrijven in misdaden, wanbedrijven en overtredin
gen368: vijftien jaar voor niet correctionaliseerbare misdaden, tien jaar voor cor-

365 Ingevoegd bij wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de ver
jaring, B.S. 17 juli 1998. Over deze wet, zie M. VANDEBOTERMET, "Uitoefening van de straf
vordering door de arbeidsauditoraten en de arbeidsauditoraten-generaal en de nieuwe verja
ringstermijn van de burgerlijke vordering naar aanleiding van sociaalrechtelijke misdrijven", in 
X, Sociaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 1998, 207-240; A. JACOBS, "Prescription de l'action 
civile née d'une infraction. La loi nouvelle est arrivée!", noot onder Rb. Namen 21 april 1998, 
j.L.M.B. 1998, 1310-1315; J.-F. VAN DROOGHENllR0ECK, en R.O. DALCQ, "La loi du 10 juin 
1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription", ]. T. 1998, 705-709; I. 
CLAEYS, "De nieuwe verjaringswet: een inleidende verkenning", R.W. 1998-99, 377-403; N. 
PEETERS, "Recente wijzigingen inzake verjaringstermijnen", A.j.T. 1998-99, 329-333; H. 
BOC:KEN, 1. BO0NE, B. CLAESSENS, D. COUNYE, E. DE KEZEL en P. DE SMEDT, De herziening 
van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 1998: de gelijkheid hersteld? Verslagboek 
van de studiedag van 3 december 1998 van de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Universiteit 
Gent, Antwerpen, Kluwer, 1999, 172 p.; J. MEESE, "De verjaringswet van 10 juni 1998 toege
spitst op het wegverkeer", T.A.V. W. 1999, 151-157; A. JACOBS, "La loi du 10 juin 1998 modi
fiant certaines dispositions en matière de prescription ", T.B.B.R. 1999, 10-35; F. KüER, "La 
prescription de l'action délictuelle en droit du travail après la loi du 10 juin 1998", T.S.R. 1999, 
231-260; C. VERBRAEKEN, "Modification de certaines dispositions en matière de prescription", 
C.]. 1999, 33-37; I. CLAEYS, "De eerste jurisprudentiële stappen sinds de nieuwe verjarings
wet", R. W. 1999-2000, 1157-1158; F. KÉFER, "L'erreur invincible de l'employeur ou l'infrac
tion imputable comme condition d'application de la prescription quinquennale de l'action ex 
delicto", Soc. Kron. 2000, 257-262; A. JACOBS, "La prescription", in X, Le point sur les pro
cédures (1 ère partie), Reeks "Formation Permanente CUP", nr. 38, Luik, Formation Perma
nente CUP, 2000, 139-176; B. NYSSEN, "Les modifications relatives à la prescription introdui
tes par la loi du 10 juin 1998 et Ie contrat de travail", Ors. 2001, 46-49 en C. LEllON, "De 
nieuwe verjaringswet 5 jaar later", NjW 2003, 834-839. 

366 Art. 2262bis § 1 derde lid B.W. 
367 

368 
Cf. infra, Gevolgen voor de burgerlijke vordering, p. 237. 
In vele andere landen, waaronder Nederland, geldt een indeling in slechts twee categorieën. De 
drieledige indeling is in het verleden overigens niet vrij geweest van kritiek. Zie hieromtrent o.m. 
J. RUBBRECHT, "Beschouwingen over de indeling van de strafbare feiten", R. W. 1947-48, 145-
152 en R. DEZEURE, "Vergelijking tussen de indeling der strafbare feiten en de hiermee samen
hangende gevolgen in de strafwetgevingen van België en Nederland", R. W. 1954-55, 545-561. 
Zie ook H. BEKAERT, "Maatschappelijke orde en conventionele structuur", R. W. 1947-48, 1-26, 
waarin de auteur een duidelijke voorkeur voor een tweeledige indeling etaleert. Hoe dan ook is 
een tweeledige indeling in de praktijk echter niet haalbaar, gezien de drieledige indeling volledig 
overeenstemt met de drie soorten jurisdicties die eigen zijn aan ons rechtsstelsel (cf. C.J. VAN
HOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch strafrecht, Il, Antwerpen, Story-Scientia, 1976, nr. 554). 
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rectionaliseerbare misdaden, vijf jaar voor wanbedrijven en zes maanden voor 
overtredingen369

,
370

. Gezien deze indeling berust op de intrinsieke zwaarte van 
de misdrijven zoals bepaald op grond van de aard van de toepasselijke straf3n, 
betreft het een logisch middel om de duur van de verjaringstermijn te koppelen 
aan de zwaarwichtigheid van de feiten. Waar een overtreding de rechtsorde 
slechts weinig of zelfs niet zal storen, is de maatschappelijke impact van een 
misdaad uiteraard veel groter. Bovendien is ook de gebeurlijke verjaring van de 
feiten voor een maatschappij moeilijker verteerbaar naarmate het een ernstiger 
misdrijf betreft. Anders gesteld: de maatschappe_lijke nood aan bestraffi~s 
grote,r_~_!l_?,aJ langer bljjyel} _bes!~.a}!naarfuat~de fei_ten ernstiger Z-qï-i:m: Ten
slotte is de vervolging van zwaardere feiten dikwijls - doch lang niet altijd -
gecompliceerder dan deze van minder ernstige delicten en vergt de samenstelling 
van een voldoende overtuigend strafdossier derhalve meer tijd. Vanuit die optiek 
is het dan ook evident dat de gerechtelijke overheden over meer tijd moeten 
kunnen beschikken voor een vervolging naar gelang de ernst van de feiten toe
neemt. 
Het feit dat de verjaringstermijn gekoppeld is aan de drieledige indeling van de 
misdrijven heeft weliswaar tot gevolg dat ook de regeling inzake de verjaring ten 
dele onderhevig is aan de kritiek die reeds werd geuit ten aanzien van deze inde
ling. Een van de belangrijkste punten van kritiek is dat de drieledige indeling een 
kunstmatig en irrationeel karakter heeft gekregen373

, wat in het bijzonder tot 
uiting komt in de uiterst systematische hantering van de mechanismen tot dena
turatie (en in het bijzonder van de correctionalisering) van het misdrijf. Sommige 
auteurs wezen in dat verband reeds op het heterodoxe, exorbitante en artificiële 
karakter van de correctionalisering en de contraventionalisering374

. Bovendien 
werden de mogelijkheden tot denaturatie door de wetgever steeds verder uitge
breid375. Het houvast dat de wettelijke indeling van de misdrijven aanvankelijk 
bood176

, doordat de enkele classificatie van een misdrijf de (parket)magistraat 

l
69 Uiteraard kunnen deze door de wet bepaalde termijnen niet door de rechter worden verlengd 

(cf. Cass. 28 maart 1848, Pas. 1848, I, 165 en Brussel 24 december 1853, Pas. 1853, II, 29). 
i
7o De verjaringstermijn voor overtredingen bedroeg in het oude recht een jaar, maar die termijn 

werd met de invoering van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering gehal
veerd. Die verkorting kwam er omdat ook de verjaring van de straf een jaar bedroeg bij over
tredingen en de wetgever het onlogisch vond dat de verjaringstermijn van de strafvordering bij 
overtredingen niet korter was dan de verjaringstermijn van de straf (M. TH0NISSEN, "Rapport 
fait au nom de la Commission", Documents parlementaires Chambre des Représentants 

371 
(séance du 11 mai 1877) 1877-1878, nr. 143, 45). 
Cf. art. 1 Sw. 

372 Zie ook supra, Het verdwijnen van een maatschappelijke behoefte aan bestraffing en de leer 
van het vergeten, p. 37. 

373 R. VERSTRAETEN en B. SPRIET, "De drieledige indeling van de misdrijven als leidraad van het 
strafrecht: een verdachte eenvoud", in X, Liber Amicorum Marc Chàtel, Antwerpen, Kluwer, 
1991, nr. 6,471. 

374 S. SASSERATH, "Vabus des correctionnalisations par l'application systématique des circonstan
ces atténuantes", Rev. dr. pén. 1937, 286; W. GANSH0F VAN DER MEERSCH, "Un projet de 
réforme de la compétence de la cour d'assises en matière d'infractions de droit commun", Rev. 
dr. pén. 1939, 377 en P. BoNDUE, "La correctionnalisation des crimes", Rev. dr. pén. 1955-56, 
143. 

375 Onder meer door de wet van 1 februari 1977 (B.5. 19 februari 1977), de wet van 6 februari 
1985 (B.5. 19 februari 1985), de wet van 11 juli 1994 (B.5. 21 juli 1994) en de wet van 13 april 
1995 (B.5. 25 april 1995, err. B.S. 17 juni 1995 en 6 juli 1995). 

176 Cf. R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, 1913 (3' ed.), nr. 106. 
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onmiddellijk inlichtte over de toepasselijke regels van materieel en formeel straf
recht377, heeft dan ook fel aan waarde ingeboet. Waar de precieze wettelijke 
grens waarbinnen nog kan worden gecorrectionaliseerd bovendien enigszins ar
tificieel aandoet378, is onvermijdelijk ook de grens voor de respectievelijke ver
jaringstermijnen wat kunstmatig. 
De drieledige indeling is overigens - zoals hierna moge blijken - lang niet zo 
eenvoudig als zij laat uitschijnen379

. 

2. Het bepalen van de aard van het misdrijf 

82. Zoals hoger werd gesteld, hangt de toepasselijke verjaringstermijn af van de 
aard van het misdrijf, die op haar beurt op grond van artikel 1 Sw. kan worden 
achterhaald aan de hand van de straf. Uiteraard stelt zich bij het hanteren van 
een dergelijk systeem onmiddellijk de vraag of rekening gehouden moet worden 
met de straf in abstracto, dan wel in concreto. Anders gesteld, moet voor de 
bepaling van de toepasselijke verjaringstermijn gekeken worden naar de straf die 
de wet bepaalt voor het feit in kwestie, of moet nagegaan worden wat de straf 
is die uiteindelijk door de rechter werd opgelegd? Deze vraag heeft overigens 
niet enkel een weerslag op de bepaling van de verjaring van de strafvordering, 
maar ook op heel wat andere aspecten van materieel en formeel strafrecht, zoals 
de bevoegdheid van de strafgerechten380, de mogelijkheid om over te gaan tot 
rechtstreekse dagvaarding381 , de verjaring van de straf382

, de maximumduur van 
de vervangende gevangenisstraf383

, et cetera. Het is de straf die uiteindelijk door 
de rechter wordt opgelegd - dus de straf in concreto - die bepaalt of moet ge
sproken worden van een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding. Weliswaar 
wordt de aard van het misdrijf voorlopig bepaald door de aard van de maxi
mumstraf die de wet voor dat misdrijf heeft voorzien384

, toch wordt door 
rechtsleer en rechtspraak algemeen aanvaard dat de aard van het misdrijf slechts 
definitief wordt bepaald door de straf die bij een in kracht van gewijsde gegane 

·
177 In Frankrijk sprak men wat dit betreft over "la grande supériorité de la classification adoptée 

par les rédacteurs du Code" (J.A. Roux, Cours de droit criminel français, 1927, 2'. ed., 92). 
Cf. R. DECLERCQ, "Onderzoeksgerechten", in A.P.R. Deurne, Kluwer, 1993, nr. 254, 97. 1ï8 

379 Zie voor een uitstekende studie R. VERSTRAETE:-J en B. SPRIET, "De drieledige indeling van de 
misdrijven als leidraad van het strafrecht: een verdachte eenvoud", l.c., 497-496. 

38° Cf. de art. 137,179 en 221 Sv. 
381 Rechtstreekse dagvaarding is niet mogelijk voor misdaden, doch enkel voor wanbedrijven en 

overtredingen (cf. de art. 145 en 182 Sv.). Het openbaar ministerie kan een misdaad recht
streeks voor de correctionele rechtbank brengen mits vermelding van de verzachtende omstan
digheden met het oog op denaturatie (cf. de art. 2 en 3 van de wet van 4 oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden). De vonnisrechter is dan evenwel niet gebonden door deze aan
gevoerde verzachtende omstandigheden, en kan zich dus nog steeds onbevoegd verklaren (zie 
hierover o.m. R. DECLERCQ, "Bevoegdheidsproblemen na rechtstreekse dagvaarding voor mis
daad", R. Cass. 1998, 303-304 en P. ARNOU, "Onbevoegdheid en foutieve correctionalise
ring", noot onder Corr. Brugge 19 mei 1998, R. W. 1998-99, 1334). Anders is het wanneer de 
verzachtende omstandigheden werden aangenomen in het kader van de regeling der rechts
pleging. De denaturatie is dan bindend voor het vonnisgerecht, onder voorbehoud van de regel
matigheid ervan. 

382 Zie hierover infra, randnr. 364, p. 351. 
is.1 Cf. art. 40 Sw. 
184 Cass. 25 juli 1940, Pas. 1940, I, 194. 
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veroordeling op het misdrijf wordt toegepast385
•
386

• De verjaringstermijn van de 
strafvordering hangt dus af van de aard van het misdrijf die niet bepaald wordt 
op grond van de toepasselijke straf, maar wel op grond van de toegepaste 
straf387

• Worden verzachtende omstandigheden aangenomen, dan beïnvloeden 
deze het misdrijf vanaf het ontstaan ervan en maken zij er met terugwerkende 
kracht een wanbedrijf of overtreding van, al naar gelang het geval 388

. Welke 
rechterlijke instantie de straf heeft opgelegd is hierbij volstrekt irrelevant389

• Zo 
kan het hof van assisen door aanneming van verzachtende omstandigheden zelfs 
voor moord (door art. 394 Sw. gesanctioneerd met levenslange opsluiting) een 
correctionele straf opleggen. Artikel 80 Sw. voorziet immers in de mogelijkheid 
om levenslange opsluiting om te zetten in een gevangenisstraf van minstens drie 
jaar. Net zo goed kan op grond van artikel 85 Sw. door de correctionele recht
bank na aanneming van verzachtende omstandigheden een politiestraf worden 
opgelegd 390

. 

Het voorgaande geldt nochtans niet in alle landen. In Nederland moet worden 
gekeken naar de straf die op het feit is gesteld en niet naar de straf welke in 
concreto kan opgelegd worden 391

. Zo moet er bijvoorbeeld geen rekening mee 
gehouden worden dat de strafmaat verhoo~t op grond van meerdaadse samen
loop392. Ook in Duitsland393, Zwitserland3 4 en Italië395 vertrekt men vanuit de 
abstracte strafmaat. 

83. Niettegenstaande er in ons rechtsbestel geen betwisting bestaat omtrent het 
feit dat de aard van het misdrijf bepaald wordt aan de hand van de straf in 

185 Zie o.m. Cass. 7 januari 1935, Pas. 1935, I, 99 en Cass. 7 oktober 1942, Pas. 1942, I, 223. Wat 
de rechtsleer betreft, kan o.m. verwezen worden naar P.E. TROUSSE, "Les principes généraux 
du droit pénal positif beige", in Les Novelles, Droit Pénal, I, Brussel, Larcier, 19.56, nr. 2007, 
319; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 2.52, 168; Ch. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, 
strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2003 (5' ed.), 
144 en F. TULKENS en M. VAN DE KERC:HOVE, Introduction au droit pénal, Diegem, Kluwer, 
1999, 249. 

386 Zie echter infra, Parenthesis: enkele beschouwingen over de denaturatie van een misdrijf, 
p. 94. 

387 Cass. 5 april 1996 (veren. kam.), Arr. Cass. 1996, 247, R. Cass. 1996, 257,]aarhoek Mensen
rechten 1995-96, 429, Rev. dr. pén. 1996, 634 en ].T. 1996, 411; Cass. 20 oktober 1998, 
Arr. Cass. 1998, 979 en Cass. 23 december 1998 (veren. kam.), Arr. Cass. 1998, 1166, R. W. 
1998-99, 1309, A.j. T. 1998-99, 541, ].L.M.B. 1999, 61 en Rev. dr. pén. 1999, 393. 

188 Cass. 24 september 1996, Arr. Cass. 1996, 798 en R. W. 1996-97, 1294, met noot A. VANDE
PLAS; Cass. 5 februari 2003, ].L.M.B. 2003, 1307, met noot P. MONVILLE en Cass. 18 februari 
2004, Rev. dr. pén. 2004, 940. 

389 P.-A. BELVAUX, /.c., nr. 12,286 en H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, o.c., 199. Zie o.m. Cass. 
2 maart 1868, Pas. 1868, I, 273; Cass. 3 oktober l 911, Pas. 1911, I, 490; Cass. 11 februari 
1929, Pas. 1929, I, 87; Cass. 21 november 1932, Rev. dr. pén. 1932, 1155; Cass. 20 mei 1935, 
Rev. dr. pén. 1935, 638; Cass. 18 november 1935, Rev. dr. pén. 1936, 48; Cass. 25 juli 1940, 
Pas. 1940, I, 104 en Cass. 19 november 1974, Arr. Cass. 1975, 338. 

'
90 Art. 85 Sw. is weliswaar enkel van toepassing in correctionele zaken, en derhalve niet toepas

baar op misdaden die reeds werden gecorrectionaliseerd (Cass. 18 oktober 1971, Arr. Cass. 
1972, 176). 

m G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", o.c., 200. 
392 Zie Hof 's-Gravenhage 20 december 1963, N.]. 1964, 347, dat een vonnis dat anders besliste 

(Rb. Rotterdam 3 oktober 1963, N.]. 1964, 348) vernietigde. 
393 Zie § 78 DStGB. 
394 F. DEL PERO, o.c., 98. 
395 Zie art. 57 C.P. (lt.). 
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concreto, is zulks vanuit een louter tekstuele interpretatie van artikel 1 Sw. niet 
zo evident. Deze bepaling spreekt immers van het misdrijf dat "naar de wetten" 
strafbaar is met een criminele, correctionele of politiestraf. Men zou hierin een 
argument kunnen zien voor het hanteren van de abstracte benadering. Zo wordt 
in Frankrijk aangenomen dat de verzachtende omstandigheden enkel de straf 
herleiden, doch geen enkele weerslag hebben op de aard van het misdrijf3 96

• Dat 
bijvoorbeeld voor een misdaad uiteindelijk een straf wordt opgelegd die corres
pondeert met een wanbedrijf, heeft er dus geen repercussies op de aard van het 
misdrijf, dat een misdaad blijft397

. Maar uiteraard moet enkel rekening worden 
gehouden met de kwalificatie die uiteindelijk door de rechter wordt weerhouden 
en niet met de kwalificatie die bij de vervolging aan de feiten wordt gegeven398

• 

Zo zal, wanneer het feit als misdaad werd gekwalificeerd omwille van verzwa
rende omstandigheden die uiteindelijk niet worden aangenomen, de opgelegde 
straf van correctionele aard zijn399

. 

Terecht werd in ons land nooit veel aandacht besteed aan dit louter tekstuele 
argument. Wanneer geen rekening zou worden gehouden met de straf die uitein
delijk wordt opgelegd, zou van de drieledige indeling nog maar weinig realiteits
zin uitgaan. Heel wat misdrijven uit het Strafwetboek zijn misdaden, doch 
slechts weinig daarvan worden voor het hof van assisen berecht en geven aan
leiding tot het opleggen van een criminele straf. Dit heeft vanzelfsprekend te 
maken met de ouderdom van ons Strafwetboek, waarvan de meeste straffen nog 
steeds dezelfde zijn als in 1867. Bovendien bestaat er onvermijdelijk een discre
pantie tussen de strafmaat gekoppeld aan de misdrijven die reeds in 1867 in het 
wetboek waren opgenomen en de later strafbaar gestelde gedragingen, waarvan 
de strafmaat door de wetgever werd bepaald in een maatschappelijke context 
die uiteraard niet te vergelijken is met deze van de 19e eeuw. 
Het zijn overigens onder meer deze overwegingen die de Franse wetgever er toe 
hebben aangezet om het strafrecht grondig te hervormen400 . Of zoals men leest 
in de Franse rechtsliteratuur: "comment établir une échelle de gravité entre les 
infractions et, partant, entre les valeurs protégées, si !'instrument de mesure est 
déréglé? "401 . Teneinde deze problematiek tegemoet te komen, werd de maximale 
correctionele gevangenisstraf in het nieuwe Franse Strafwetboek opgetrokken 
van vijf tot tien jaar. Uiteraard impliceert zulks een aanzienlijke uitbreiding van 
de categorie van de wanbedrijven ten nadele van de misdaden402 . Bovendien 
volgde ook een aanpassing van heel wat strafmaten, zowel door strafverhogin
gen403 als strafverlagingen404. 

396 Zie o.m. Cass. fr. 5 januari 1950, Dali. 1950, 160. 
397 F. HÉLIE, o.c., nr. 573, 409 en G. STEFAN!, G. LEVASSEUR en B. BOULOC, Droit péna/ généra/, 

Parijs, Dalloz, 2000 (17' ed.), nr. 182, 175-176. 
398 J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 113, 283 en F. Hélie, o.c., nr. 573, 409. 
399 Zie bv. Cass. fr. 10 september 1846, Bull. Crim. 1846, 237. 
400 De wijzigingen traden in werking op 1 maart 1994, zijnde meer dan twintig jaar nadat een com

missie tot hervorming werd opgericht. 
401 F. DESPORTES en F. LE GUNEHEC, Le nouveau droit pénal, I, Parijs, Ed. Economica, 1998 (5' ed.), 

nr. 83, 43. 
402 F. DESPORTES en F. LE GUNEHEC, o.c., nr. 141, 87. 
403 Bv. voor wat betreft discriminatie en proxenetisme (art. 225-1 en 225-5 C.P.). 
404 Zo kan een diefstal met drie verzwarende omstandigheden (art. 311-4 C.P.) niet langer bestraft 

worden met vijftien jaar, doch hoogstens met tien jaar. Nog sterker is de strafverlaging voor het 
sluiten van een kerkelijk huwelijk zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk (art. 433-21 C.P.), 
waarvan de oorspronkelijke straf van maar liefst twintig jaar werd verlaagd tot zes maanden. 
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Toch is het systeem waarbij de opgelegde straf de verjaringstermijn bepaalt, niet 
zonder meer positief te noemen. Niet alleen is de verjaringstermijn daardoor 
minder kenbaar, bovendien bestaat de kans dat de rechter bij het bepalen van de 
strafmaat rekening houdt met de gevolgen voor de verjaring, wat er toe zou 
leiden dat een hogere straf wordt opgelegd dan normaal het geval zou zijn ge
weest405. Dat probleem lijkt zich echter in de praktijk niet zoveel te stellen, om
dat een correctionalisering bijna automatisch gebeurt. Alleen de beslissing om al 
dan niet over te gaan tot contraventionalisering zou beïnvloed kunnen worden 
door de gevolgen hiervan op de verjaring406. Dit nadeel weegt echter niet op 
tegen de vaststelling dat de straf in abstracto in de praktijk niets zegt over de 
zwaarte van het misdrijf. Mocht dat echter wel zo zijn407, dan zou een systeem 
waarbij de straf in abstracto bepalend is, wel de voorkeur kunnen genieten. 

84. Het is evident dat het feit dat de aard van het misdrijf in ons rechtsstelsel 
bepaald wordt aan de hand van de opgelegde straf, belangrijke implicaties heeft 
voor wat betreft het bepalen van de toepasselijke verjaringstermijn. Stel dat de 
correctionele rechtbank uitspraak moet doen in een zaak van valsheid in ge
schriften - hetzij na correctionalisering door de raadkamer of naar aanleiding 
van een rechtstreekse dagvaarding uitgaande van het parket waarbij verzach
tende omstandigheden werden aangehaald - en overgaat tot het opleggen van 
een hoofdgevangenisstraf van twee jaar. In dat geval dienen de feiten, niette/rn
staande zij door de wet strafbaar worden gesteld met een criminele straf40 , te 
worden aanzien als een wanbedrijf. Derhalve is de toepasselijke verjarings
termijn dan deze voorzien voor wanbedrijven (vijf jaar) en niet deze voorzien 
voor een misdaad409. De aanvaarding van verzachtende omstandigheden kan er 
dus toe leiden dat een misdaad getransformeerd wordt tot een wanbedrijf410·411 . 
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor een wanbedrijf dat wordt gecontraven
tionaliseerd. Wanneer de correctionele rechtbank gevat is voor een wanbedrijf 
en na aanneming van verzachtende omstandigheden slechts een politiestraf uit
spreekt, is niet langer sprake van een wanbedrijf, maar van een overtreding. 
Toch is in dat geval niet de verjaringstermijn van toepassing welke in beginsel 
geldt voor een overtreding (zes maanden), Artikel 21 V.T.Sv. bepaalt immers dat 
de verjaringstermijn voor gecontraventionaliseerde wanbedrijven één jaar be
draagt412. Enkel wanneer het opleggen van een politiestraf niet het gevolg is van 
het aannemen van verzachtende omstandigheden, maar van het feit dat het een 
misdrijf betreft dat bij wet strafbaar wordt gesteld met een politiestraf als mini-

401 Zie F. DEL PER0, o.c. 93, waar gesproken wordt van "un effet pervers" dat absoluut moet ver
meden worden. 

406 Ook in het - eerder uitzonderlijke - geval dat de maximumstraf en de minimumstraf respectie
velijk een correctionele en een politiestraf uitmaakt (cf. infra, randnr. 90, p. 82), kan de beslis
sing van de rechter door de gevolgen voor de verjaring worden beïnvloed. 

407 Wat in ons rechtsstelsel enkel mogelijk zou zijn indien een complete herziening van alle straf-
bepalingen zou plaatsvinden. 

408 Art. 196 Sw. voorziet een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar. 
409 Zie meer uitgebreid infra, Gecorrectionaliseerde misdaden, p. 108. 
410 Voor de misdaden uit de art. 372 tot 377,379,380,409 en 433quinquies § l eerste lid, 1 ° Sw. 

heeft dit echter geen gevolgen voor de verjaring (cf. infra, randnr. 121, p. 110). 
411 Zie echter infra, Parenthesis: enkele beschouwingen over de denaturatie van een misdrijf, 

p. 94. 
412 Zie hierover infra, randnr. 125, p. 115. 
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mum en een correctionele straf als maximum, is de verjaringstermijn zes maan
den4u. 
Dat het de uiteindelijk opgelegde straf is die de aard van het misdrijf bepaalt, 
leidt er dan ook toe dat het openbaar ministerie als het ware verplicht wordt te 
anticiperen op de straf die de rechter op het einde van de rit zal opleggen. Mocht 
het parket hiermee geen rekening houden, riskeert men immers dat de feiten 
naar aanleiding van een denaturatie verjaard moeten worden verklaard414. Wan
neer een strafzaak betrekking heeft op een misdaad, moet dus eigenlijk steeds 
rekening worden gehouden met de verjaringstermijn voor wanbedrijven, tenzij 
de feiten overduidelijk berecht zullen worden door het hof van assisen. Gelet op 
de duur van de verjaringstermijn voor wanbedrijven en de vele mogelijkheden 
tot verlenging hiervan415, lijkt zulks niet onoverkomelijk. Moeilijker echter is 
het anticiperen op een contraventionalisering, vermits het inschatten of al dan 
niet zal worden gecontraventionaliseerd heel wat minder evident lijkt dan bij 
misdaden het geval is ten aanzien van een gebeurlijke correctionalisering. Boven
dien moet dan meteen rekening gehouden worden met een verjaringstermijn van 
één jaar. Onder meer hierom werd door sommigen reeds gepleit voor een sys
teem waarin de straf in abstracto richtinggevend zou zijn voor de verjaring416. 

2. 1. Hoofdstraffen en bijkomende straffen: belang van het 
onderscheid 

85. Het strafrecht kent verschillende soorten straffen. Ten aanzien van natuur
lijke personen vermeldt artikel 7 Sw. vrijheidsstraffen, de werkstraf417, geld
boete, bijzondere verbeurdverklaring en de ontzetting van bepaalde politieke 
rechten. Hieraan dienen nog te worden toegevoegd de eenvoudige schuldig
verklaring418, de afzetting419, het verbod om een beroep of een bepaalde activi-

413 Cass. 3 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 861. Zie meer uitgebreid infra randnr. 126, p. 115. 
414 In het verleden werd daarom in een wetsvoorstel voorgesteld om niet de uitgesproken straf, 

maar de wettelijk omschreven straf als uitgangspunt voor de verjaring te nemen (Wetsvoorstel 
tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, ingediend door de heer Geert BOURGEOIS, Pari. St. Kamer 1997-
98, nr. 1387/1, 4). Dit wetsvoorstel gaf wel aanleiding tot de zogenaamde "Securitas-wet" (zie 
hierover infra, randnr. 223, p. 208), maar voornoemd aspect van het wetsvoorstel werd niet 
aanvaard wegens "te weinig genuanceerd" (Verslag namens de Commissie voor Justitie uitge-

415 
bracht door de heer Jo VANDEURZEN, Pari. St. Kamer 1997-98, nr. 1387/6, 10). 
Cf. infra, Oorzaken van verlenging van de verjaringstermijn, p. 173. 

416 Zie Ch. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, l.c., 170. 
417 De werkstraf werd ingevoegd door de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als 

autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken, B.S. 7 mei 2002. Zie over deze wet T. 
VANDER BEKEN en A. FLAVEAU, "Hard Labeur. Een eerste analyse van de Wet van 17 april 2002 
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken", T. 
Strafr. 2002, 241-257; P. HELSEN, "Hoe zwaar weegt de werkstraf? Nog (jurisprudentieel) 
werk aan de winkel", NjW 2002, 123-127; A. JACOBS en M. DANTINNE, "La peine de travail. 
Commentaire de la loi du 17 avril 2002", Rev. dr. pén. 2002, 815-888 en S. VANDROMME, 
"Werkstraf", in A. VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 38 p. 

418 Art. 21ter V.T.Sv. (zie hierover infra, p. 308 e.v.). Toch betreft het in de strikte zin van het 
woord geen straf (zie infra, randnr. 319, p. 308). 

419 Art. 19 Sw. 
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teit uit te oefenen420 en de bekendmaking van vonnissen en arresten. 
Specifiek ten aanzien van de rechtspersonen vermeldt artikel 7bis Sw. - naast de 
geldboete en de bijzondere verbeurdverklaring - ook de ontbinding, het verbod 
een werkzaamheid te verrichten die deel uitmaakt van het maatschappelijk doel, 
de sluiting van een of meer inrichtingen en de bekendmaking of verspreiding van 
de beslissing. Ook ten aanzien van rechtspersonen kan uiteraard een eenvoudige 
schuldigverklaring worden uitgesproken naar aanleiding van de overschrijding 
van de redelijke termijn. 
Een onderscheid kan worden gemaakt tussen hoofdstraffen en bijkomende 
straffen. Een vrijheidsstraf is steeds een hoofdstraf. Hetzelfde geldt voor de 
werkstraf. Een geldboete kan een hoofdstraf zijn wanneer geen vrijheidsstraf 
werd opgelegd en is dat steeds wanneer de veroordeelde een rechtspersoon be
treft. De eenvoudige schuldigverklaring is geen straf en kan dus niet in deze 
onderverdeling worden ingepast421

. De andere reeds vermelde straffen (de bij
zondere verbeurdverklaring, de ontzetting van bepaalde rechten, de afzetting, 
het verbod om een beroep of een bepaalde activiteit uit te oefenen, de bekend
making of verspreiding van de uitspraak, de ontbinding, het verbod een werk
zaamheid te verrichten die deel uitmaakt van het maatschappelijk doel en de 
sluiting van een of meer inrichtingen) zijn bijkomende straffen. Daarnaast wor
den ook in het bijzonder strafrecht tal van (bijkomende) straffen voorzien. Een 
belangrijk voorbeeld daarvan is het verval van het recht tot sturen422

• 

86. Is het misdrijf strafbaar of wordt het bestraft met zowel een hoofdstraf als 
één of meer bijkomende straffen, dan is het de hoofdstraf die de aard van het 
misdrijf bepaalt423

• De bijkomende straf krijgt dan hetzelfde karakter als de 
hoofdstraf. Indien het minimum en het maximum van hoofdstraf zouden ver
schillen van aard, is het de maximumstraf die in aanmerking moet worden ge
nomen voor het bepalen van de aard van de straf424

• 

87. Er werd reeds voorgesteld om het onderscheid tussen hoofd- en bijko
mende straffen af te schaffen 425

, zodat een rechter bijvoorbeeld enkel een rijver-

420 Alhoewel deze sanctie ook voorkomt in het Strafwetboek (zie bv. art. 382 Sw.), vindt men haar 
voornamelijk terug in bijzondere wetgeving (zie o.m. R. SCRF.VF.NS, 'Tinterdiction profession
nelle en droit pénal. Essai de systématisation suivi d'une analyse de la législation beige", in Les 
éditions de la Librairie Encyclopédique, Brussel, 1957, 358 p.; R. SCREVENS, "Le système des 
interdictions professionnelles comme sanction pénale", Reu. dr. pén. 1965-66, 126-147; R. 
Sc:REVENS, "Actualité de l'interdiction professionnelle pénale", in X, Liber amicorum Herman 
Bekaert, Gent, 1977, 366 en X, L'interdiction professionnelle en droit comparé. Liber amico
rum Raymond Screvens, Brussel, Nemesis, 1986, 450 p.). Zie het K.B. nr. 22 van 24 oktober 
1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om 
bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, B.S. 27 oktober 1934. 

421 Zie infra, randnr. 319, p. 308. 
422 Cf. art. 38 tot 40 en art. 45 tot 49 Wegvcrkeerswet, zoals aangevuld door de artikelen 65 tot 

73 van het K.B. van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, B.S. 30 april 1998. Zie over het 
verval van het recht tot sturen als straf o.m. P. ARNOU en M. DE Bussc:HER, Misdrijven en sanc
ties in de Wegverkeerswet, Antwerpen, Kluwer, 1999, nrs. 727-950, 221-284. 

423 Cf. infra, randnr. 94, p. 86. 
424 Cf. infra, randnr. 90, p. 82, en het voorbeeld aldaar gegeven. 
425 Zie Ph. TRAFST, "Rechtshandhaving door de strafrechter", R. W. 2001-02, 1225-1236 en 

T. ÜNCF.NA, "Rechtshandhaving door de strafrechter", verslag van de sectievergadering straf
recht bij het 40' Congres van de Vlaamse Juristenvereniging te Antwerpen op 26 april 2002, 
R.W. 2001-02, 1602. 
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bod (bijkomende straf) zou kunnen opleggen zonder verplicht te zijn ook een 
geldboete (hoofdstraf) op te leggen. Hierdoor zou de strafrechter de mogelijk
heid worden geboden bij de straftoemeting nog meer te individualiseren426. Ge
zien aan de hand van een bijkomende straf niet kan worden achterhaald wat de 
toepasselijke verjaringstermijn is, zou men dan moeten nagaan of de strafrech
ter die enkel een bijkomende straf oplegt voor een wanbedrijf, dat wanbedrijf 
eerst heeft gecontraventionaliseerd door aanneming van verzachtende omstan
digheden427. Enkel op die manier zou kunnen nagegaan worden of de ver
jaringstermijn voor overtredingen, dan wel die voor wanbedrijven van toepas
smg 1s. 

2.2. Praktische toepassing 

88. Verschillende situaties kunnen zich voordoen: ofwel wordt enkel een vrij
heidsstraf of een werkstraf opgelegd, ofwel enkel een geldboete, ofwel komt de 
geldboete bovenop de vrijheidsstraf of werkstraf, ofwel is er sprake van een 
combinatie van een hoofd- en één of meer bijkomende straffen. Een uitzonder
lijke situatie, is deze waarbij naar aanleiding van de overschrijding van de rede
lijke termijn enkel de eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken. 
In elk van deze situaties moet eerst worden nagegaan welke de hoofdstraf is, 
waarna vervolgens aan de hand van deze straf de aard van het misdrijf - en 
derhalve ook de verjaringstermijn - kan worden achterhaald. 

2.2.1. Enkel vrijheidsstraf of werkstraf 

89. Wanneer een vrijheidsstraf of een werkstraf wordt opgelegd, betreft het 
steeds een hoofdstraf. A fortiori is dat ook zo wanneer de vrijheidsstraf of de 
werkstraf als enige straf wordt opgelegd. 

90. Wat de vrijheidsstraffen betreft, is het zo dat een politiegevangenisstraf in 
beginsel maximum zeven dagen bedraagt428 en een correctionele gevangenisstraf 
in principe ten hoogste vijf jaar, hetzij tien jaar wanneer het gaat om een gecor
rectionaliseerde misdaad die met opsluiting van twintig tot dertig jaar, vijftien 
tot twintig jaar of tien tot vijftien jaar of met levenslange opsluiting wordt ge
straft429. 
In sommige gevallen behoort de minimumgevangenisstraf op het feit gesteld tot 
een lagere categorie van misdrijven dan de maximumgevangenisstraf. Dit is bij-

426 De Commissie Strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straf
toemeting, Subcommissie Straftoemeting, stelde overigens reeds voor om van de schuldigver
klaring, de bijzondere verbeurdverklaring, de probatie en de opgelegde behandeling (een 
nieuwe sanctie) autonome straffen te maken (M. ROZIE, "De voorstellen van de subcommissie 
Straftoemeting", in I. AERTSEN, K. BEYENS, S. DE VALCK en F. PIETERS (eds.), De Commissie Hol
sters buitenspel? De voorstellen van de Commissie Strafuitvoeringsrechtbanken, externe 
rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting, Brussel, Politeia, 2004, 23-25). 

427 Dit zou moeten blijken uit de bewoordingen van het vonnis of arrest. 
428 Art. 28 Sw. 
429 Art. 25 Sw. 
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voorbeeld het geval bij een aantal misdrijven inzake wegverkeer. Zo kan degene 
die zich schuldig maakt aan het rijden zonder in het bezit te zijn van het rijbewijs 
of degene die weigert dit rijbewijs te vertonen, worden veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van een dag tot een maand en een geldboete van € 10 tot 
€ 500430, of tot een van die straffen alleen431 . Een gelijkaardige strafmaat wordt 
ook gehanteerd bij de overtreding van de reglementen op grond van de Weg
verkeerswet432. Deze straffen vertonen de eigenaardigheid dat het minimum 
overeenkomt met een politiestraf, terwijl het maximum een correctionele straf 
oplevert433 . Om de aard van het misdrijf te kennen, moet dus in elk geval de 
uitspraak van de strafrechter worden afgewacht434 . Tot aan deze uitspraak 
wordt de aard van het misdrijf voorlopig bepaald aan de hand van de maxi
mumstraf435. Wanneer voor het rijden zonder in het bezit te zijn van het rijbewijs 
bijvoorbeeld een gevangenisstraf zou worden opgelegd van twee dagen, betreft 
het feit een overtreding. Wordt echter een gevangenisstraf van meer dan zeven 
dagen opgelegd (bijvoorbeeld een maand), dan heeft men te maken met een 
wanbedrijf. Belangrijk is echter wel dat die vaststelling wat verkeersmisdrijven 
betreft geen invloed heeft op de verjaringstermijn, omdat de afwijkende verja
ringstermijnen voorzien in de verkeerswetgeving hierdoor niet worden beïn
vloed436. Dat geldt trouwens voor alle afwijkende verjaringstermijnen uit het 
bijzonder strafrecht437. 

91. Een werkstraf kan enkel worden opgelegd als politiestraf of als correctio
nele straf en kan dus nooit crimineel van aard zijn. De "politiewerkstraf" be
draagt in beginsel minstens 20 en hoogstens 45 uur, terwijl de "correctionele 
werkstraf" in principe minstens 46 uur en maximum 300 uur omhelst438 . 

2.2.2. Enkel geldboete 

92. Uiteraard is het ook mogelijk dat enkel een geldboete wordt opgelegd en 
geen vrijheidsstraf. In dat geval is de geldboete een hoofdstraf. De aard van het 
misdrijf wordt dan bepaald aan de hand van de hoegrootheid van de geldboete. 
Een geldboete van€ 1 tot ten hoogste€ 25 is een politiestraf, zodat het misdrijf 
een overtreding betreft. Bedraagt de geldboete echter € 26 of meer, dan heeft 
men te maken met een correctionele straf en derhalve een wanbedrijf. In crimi
nele zaken kan de geldboete nooit een hoofdstraf zijn 439. 
Dit laatste kent echter één uitzondering sedert de invoering van de strafrechte-

430 Uiteraard te verhogen met de opdecimes, zoals voorzien in de wet van 5 maart 1952 betref-
fende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten (B.S. 3 april 1952). 

411 Art. 31 Wegverkeerswet. 
432 Art. 29 tweede lid Wegverkeerswet. 
433 P. ARNOU en M. DE BussCHER, o.c., nr. 425, 139. 
434 Voor een voorbeeld waarbij een zaak verjaard werd verklaard omdat de rechter een politiestraf 

had uitgesproken, zie Cass. 3 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 861 (het betrof een inbreuk op een 
provinciaal reglement tot vaststelling van een belasting). 

435 P.E. TROUSSE, l.c., 319, nr. 2007. Zie ook Cass. 9 juni 1908, Pas. 1908, !, 244 en Cass. 25 juli 
1940, Pas. 1940, I, 194. 

436 P. ARNOU en M. DE BusSCHER, o.c., nr. 84, 28. 
437 Zie hierover infra, randnr. 129, p. 116. 
438 Art. 37ter § 2 Sw. 
439 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 655, 361. 
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lijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen440
. Indien de veroordeelde een 

rechtspersoon betreft, is de geldboete de hoofdstraf voor zowel criminele, cor
rectionele als politiezaken 441

• Een gevangenisstraf is immers enkel toepasbaar op 
natuurlijke personen. Om te weten wat de aard van het misdrijf is waarvoor een 
rechtspersoon werd veroordeeld, moet eveneens gekeken worden naar de 
hoegrootheid van de opgelegde geldboete. De grenzen zijn evenwel niet dezelfde 
als bij een veroordeling van natuurlijke personen. Teneinde een zo groot moge
lijk parallellisme tot stand te brengen met de vrijheidstraffen die aan natuurlijke 
personen kunnen worden opgelegd442

, creëerde de wetgever wat de criminele en 
correctionele zaken betreft, een conversiemechanisme om de vrijheidstraffen om 
te zetten naar geldboeten443

• Dit mechanisme is van toepassing in geval de wet 
op het feit een vrijheidsstraf en een geldboete stelt, of een van die straffen alleen. 
De geldboete bedraagt dan minstens € 500 vermenigvuldigd met het aantal 
maanden van de minimumvrijheidsstraf444

, met dien verstande echter dat de 

440 Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtsper
sonen, B.S. 22 juni 1999. Zie over deze wet o.m. Ph. TRAEST, "De wet van 4 mei 1999 tot 
invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", T.R. V. 1999, 451-
489; A. DE NAUW en F. DERUYCK, "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtsperso
nen", R. W. 1999-2000, 897-914; H. VAN DRIESSCHE, "Evolutie naar de strafrechtelijke 
(milieu)-aansprakelijkheid van alle publiekrechtelijke rechtspersonen?", R. W. 1999-2000, 833-
843; H. VAN BAVEL, "De Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoor
delijkheid van rechtspersonen", A.]. T. 1999-2000, 209-229; A. MASSET, "La loi du 4 mai 1999 
instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modali
sée", J.T. 1999, 653-660; Ph. HAMER en S. RoMANIELLO, La responsabilité des personnes 
mora/es, Diegem, Kluwer, 1999, 73 p.; Ch. VANDERLINDEN, "La loi instaurant la responsabilité 
des personnes morales et Ie droit pénal social", Rev. dr. pén. 2000, 660-687; J. MESSINNE, "Pro
pos provisoires sur un texte curieux: la loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité pénale des 
personnes morales", Rev. dr. pén. 2000, 637-659; J. VANDENBERGHE, "Praktijkproblemen en 
een proeve van oplossing bij de toepassing van de Wet van 4 mei 1999 tot invoering van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", in Vlaamse Conferentie der Balie 
van Gent (ed.), Straf recht? - Strafrecht. Actuele tendensen, Antwerpen, Maklu, 2001, 135-
167; S. RoMANIELLO, "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen - arti
kel 5 van het Strafwetboek ingevoerd door de wet van 4 mei 1999 ", in J. VAN STEENWINCKEL 
en P. WAETERINCKX (eds.), Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en 
zaakvoerders, Antwerpen, Intersentia, 2002, 29-54; P. WAETERINCKX, "De strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid van de rechtspersoon, een kritische analyse van enkele capita selecta uit de 
eerste rechtspraak", in A. DE NAUW (ed.), Strafrecht van nu en straks, Brugge, die Keure, 2003, 
181-269; Ph. TRAEST en J. MEESE, "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtsperso
nen", in Vlaamse Conferentie der Balie van Gent (ed.), Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Maklu 2004, 285-334 en M. NIHOUL, La responsabilité pénale des personnes mora/es en Bel-

441 

442 

gique, Brussel, la Charte, 2005, 429 p. 
Art. 7bis tweede lid, 1 ° Sw. 
Cf. Pari. St. Senaat 1998-99, nr. 1217/1, 7. 

443 Art. 41bis § 1 Sw. Zie meer uitgebreid R. VERSTRAETEN en B. SPRIET, "De rechtspersoon en zijn 
geldboete", in Liber Amicorum Jean Dujardin, Deurne, KI uwer, 2001, 321-340. 

444 Blijkbaar is de wetgever uit het oog verloren dat de minimumgevangenisstraf niet noodzakelijk 
in maanden is uitgedrukt, maar ook in dagen kan zijn weergegeven. Sommigen stellen zich de 
vraag of de minimumgeldboete dan € 26 bedraagt, zoals bij natuurlijke personen het geval is 
(A. MASSET, l.c., 657, voetnoot 30). Anderen zijn van oordeel dat een breukdeel moet worden 
toegepast, rekening houdende met het feit dat op grond van art. 25 Sw. een maand gevangenis
straf bestaat uit 30 dagen (zie J. VAN DEN BERGHE, l.c., 154 en de berekeningen aldaar). Ook 
werd reeds gesuggereerd om de geldboete die voor dat feit eventueel door de wet is voorzien, 
als ondergrens voor de bestraffing van de rechtspersoon te gebruiken (H. VAN BAVEL, l.c., 219, 
voetnoot 65). Ten slotte zijn sommigen van oordeel dat gewoon het minimum van€ 500 kan 
behouden blijven (R. VERSTRAETEN en B. SPRIET, l.c., 327). In dat geval is de minimumstraf 
dezelfde als zou de wet een gevangenisstraf van minstens één maand hebben voorzien. 
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straf niet lager mag zijn dan de minimumgeldboete op het feit gesteld445
. Als 

maximum geldt een bedrag van € 2.000 te vermenigvuldigen met het aantal 
maanden van de maximumvrijheidsstraf, zonder dat de straf lager mag zijn dan 
het dubbele van de maximumgeldboete op het feit gesteld. Anders is het echter 
indien de wet voor het feit een levenslange vrijheidsstraf voorziet. Dan bedraagt 
de geldboete voor de rechtspersoon minstens € 240.000 en ten hoogste 
€ 720.000. Ten slotte is er nog de mogelijkheid dat de wet het feit enkel beteu
gelt met een geldboete446

• In dat geval geldt deze geldboete ook voor de rechts
persoon. In politiezaken komt er geen rekenwerk aan te pas: de geldboete toe
passelijk op overtredingen bedraagt minimum € 25 en maximum € 250. Al 
deze bedragen zijn, net zoals alle andere geldboeten uit het Strafwetboek, onder
worpen aan het stelsel van de opdecimes447

. 

93. Uit het voorgaande volgt dat men voor de eigenaardige situatie kan komen 
te staan dat ten aanzien van een rechtspersoon voor een overtreding een hogere 
geldboete wordt opgelegd dan voor een wanbedrijf. Het is immers mogelijk dat 
een veroordeling wordt uitgesproken voor een wanbedrijf waarop de wet enkel 
een geldboete stelt waarvan het minimum lager ligt dan € 250. Zo worden ge
straft met een geldboete van € 26 tot € 300, zij die hetzij een postzegel of een 
andere plakzegel, hetzij een biljet voor personen- of goederenvervoer ontdoen 
van het merk waaruit blijkt dat zij reeds tot gebruik hebben gediend448

. Een 
ander voorbeeld vindt men in artikel 228 Sw., dat betrekking heeft op hij die in 
het openbaar onder meer een ereteken, een lint of andere onderscheidingstekens 
van een orde draagt die hem niet toekomen. In dat geval bedraagt de geldboete 
minstens€ 200 en ten hoogste€ 1.000. Ook in bijzondere wetgeving vindt men 
dergelijke strafbepalingen terug, waarbij de toepassing op rechtspersonen door
gaans nog evidenter is. Zo kan de overtreding van de bepalingen inzake etiket
tering op verpakkingen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ont
smettingsmiddelen en antiseptica aanleiding geven tot een geldboete van € 26 
tot€ 500449

• Indien een rechtspersoon zou worden veroordeeld voor dergelijke 
feiten450 kan een geldboete worden opgelegd die lager ligt dan de bovengrens bij 
overtredingen, zijnde € 250. In tegenstelling tot hetgeen bij natuurlijke perso
nen het geval is, sluiten de maximumgeldboete voor een overtreding en de mini
mumgeldboete voor een wanbedrijf bij rechtspersonen derhalve niet noodzake
lijk op elkaar aan. Uitgaande van de vaststelling dat de geldboete voor een over
treding kan oplopen tot€ 250, zou men zich de vraag kunnen stellen of er nog 
sprake is van een wanbedrijf als bijvoorbeeld een geldboete wordt opgelegd van 
€ 200 voor een wanbedrijf dat door de wet enkel met een geldboete wordt be
teugeld. Wellicht moet deze vraag positief worden beantwoord en blijft het mis
drijf in dat geval dus een wanbedrijf. Wat de geldboete ten aanzien van rechts-

445 Het uitgangspunt van de wetgever is immers geweest dat natuurlijke personen in geen geval 
strenger gestraft kunnen worden dan rechtspersonen (cf. Ph. TRAEST, "De wet van 4 mei 1999 
tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", l.c., 4 71 ). 

446 Dit komt evenwel niet voor bij misdaden. 
447 Cf. Verslag Jeanmoye, Pari. St. Senaat 1998-99, nr. 1-1217/6, 65. 
448 Art. 190 Sw. 
449 Art. 1 ter van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaap

middelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. 
450 Een rechtspersoon kan in principe strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor eender 

welk misdrijf. 
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personen betreft, bestaat immers geen bepaling die de grenzen vastlegt van de 
geldboete wegens overtreding en deze wegens misdaad of wanbedrijf, zoals het 
voor de natuurlijke personen in artikel 38 Sw. is geformuleerd. 

2.2.3. Geldboete en vrijheidsstraf of werkstraf 

94. Wordt een geldboete samen met een vrijheidsstraf uitgesproken, dan is de 
vrijheidsstraf de hoofdstraf en de geldboete een bijkomende straf. In dat geval is 
het de vrijheidsstraf die de aard van de geldboete bepaalt451

. Wanneer bijvoor
beeld een geldboete wordt opgelegd van € 20 samen met een gevangenisstraf 
van acht dagen, is er sprake van een correctionele geldboete, niettegenstaande 
zij minder dan € 26 bedraagt. Ook het omgekeerde is mogelijk, met name dat 
een gevangenisstraf wordt opîelegd van bijvoorbeeld drie dagen samen met een 
geldboete van meer dan€ 26 52

• Dan maken zowel de vrijheidsstraf als de geld
boete een politiestraf uit. Beide gevallen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen 
naar aanleiding van het rijden zonder in het bezit te zijn van het rijbewijs, of bij 
weigering om het rijbewijs te tonen453

• 

95. Het voorgaande geldt naar analogie ook indien een geldboete samen met 
een werkstraf wordt opgelegd. Indien bijvoorbeeld een werkstraf van 20 uur 
wordt gecombineerd met een geldboete van € 30, dan maken zowel de werk
straf als de geldboete een politiestraf uit. 

2.2.4. Vrijheidsstraf of werkstraf en/of geldboete samen met 
andere straffen 

96. Niet alleen kunnen vrijheidsstraffen/werkstraffen en geldboeten onderling 
worden gecombineerd, bovendien bestaan er ook nog tal van bijkomende straf
fen die aansluitend hierbij kunnen worden opgelegd. Zo kan bijvoorbeeld een 
vrijheidsstraf worden opgelegd samen met een bijzondere verbeurdverklaring, 
of ten aanzien van een rechtspersoon een geldboete samen met de sluiting van 
een of meer inrichtingen. Ook dan is het uiteraard de hoofdstraf die de aard van 
het misdrijf bepaalt. De bijkomende straffen ontlenen hun karakter dan aan dat 
van de hoofdstraf. 

451 Cass. 11 december 1972, Arr. Cass. 1973, I, 356. Zie ook F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, 

o.c., 248. 
452 Zie bv. Cass. 10 oktober 1955, Arr. Cass. 1956, 87, R. W. 1955-56, 1768 en Rev. dr. pén. 1955-

56, 375. 
453 Cf. supra, randnr. 90, p. 82, en de verwijzingen aldaar. 
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2.3. 

2.3.1. 

Invloed van de gronden van strafvermindering en 
strafverzwaring 

Omstandigheden die de kwalificatie kunnen wijzigen 

87 

97. Om de minimum- en maximumgrens van de strafmaat te kunnen bepalen, 
zal de rechter uiteraard eerst en vooral moeten nagaan wat de correcte kwalifi
catie is van het strafbaar feit. Sommige omstandigheden waarin het feit werd 
gepleegd kunnen een weerslag hebben op de strafmaat, doordat zij tot gevolg 
hebben dat het feit onder een zwaardere of lagere kwalificatie valt. Zo wordt een 
diefstal zwaarder bestraft wanneer hij met geweld wordt gepleegd. Op diefstal 
met geweld is een andere strafbepaling van toepassing, die een hogere straf in 
abstracto aangeeft454. Omgekeerd wordt een poging tot diefstal minder streng 
bestraft dan een uitgevoerde diefstal455 . Doordat deze elementen de kwalificatie 
van het strafbaar feit wijzigen, is er ook sprake van een andere in abstracto 
bepaalde strafmaat. In die zin is de bespreking van deze elementen hier minder 
relevant dan de elementen die de strafmaat wijzigen, zonder de kwalificatie van 
het feit te veranderen456 . Enkel in dit laatste geval kan immers sprake zijn van 
een discrepantie tussen de aard van het feit volgens de uitgesproken straf en de 
aard van het feit volgens de straf in abstracto. Toch is het vanuit pragmatisch 
oogpunt zinvol ook de kwalificatiewijzigende omstandigheden hier te vermel
den, zodat alle elementen die kunnen leiden tot strafvermindering of -vermeer
dering worden aangehaald. 

2.3.1.1. Verzwarende omstandigheden 

98. De belangrijkste grond van wijziging van de kwalificatie van het strafbaar 
feit, betreft de verzwarende omstandigheden. Deze kunnen ertoe leiden dat niet 
alleen de kwalificatie, maar ook de aard van het misdrijf wijzigt. Dit geldt zowel 
voor de objectieve of feitelijke verzwarende omstandigheden als voor de subjec
tieve of persoonlijke verzwarende omstandigheden. 
De objectieve verzwarende omstandigheden hebben betrekking op het misdrijf 
zelf, op de wijze waarop het werd gepleegd, of op de gevolgen die eruit voort
vloeien457. Waar de verkoop van verdovende middelen bijvoorbeeld kan leiden 
tot een maximale gevangenisstraf van vijf jaar458 en het misdrijf derhalve nood
zakelijkerwijze het karakter van een wanbedrijf zal hebben, ligt de straf tussen 
de tien en de vijftien jaar indien de feiten worden gepleegd ten aanzien van een 
minderjarige tussen de twaalf en de zestien jaar459. In dit tweede geval betreft het 
dus een misdaad waarvoor de correctionele rechtbank enkel bevoegd is nadat 

454 Men vergelijke de art. 463 en 468 Sw. 
455 Zie art. 466 Sw. 
456 Cf. infra, Omstandigheden die de strafmaat kunnen wijzigen, p. 90. 
457 De objectieve verzwarende omstandigheden gelden in de regel voor alle deelnemers van het mis

drijf. Wat dit betreft dient evenwel te worden gewezen op de veroordeling die ons land hiervoor 
opliep te Straatsburg (EHRM 2 juni 2005, Gotkepe t. België, Juristenkrant 2005, afl. 112, 1 
en RABG 2005, 1465, met noot D. VAN DER KELEN en L. GYSELAERS). 

458 Art. 2 § 1 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. 

459 Art. 2bis § 3 van diezelfde wet. 
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verzachtende omstandigheden werden aangenomen in de beschikking tot ver
wijzing genomen door de raadkamer, of wanneer werd overgegaan tot recht
streekse dagvaarding door het openbaar ministerie met vermelding van de ver
zachtende omstandigheden460

. Wanneer wordt gecorrectionaliseerd, verdwijnt 
echter ook de mogelijkheid dat de aard van het misdrijf wordt gewijzigd door 
de aanwezigheid van de verzwarende omstandigheid. In het gegeven voorbeeld 
kan naar aanleiding van een correctionalisering een gevangenisstraf worden op
gelegd van minimum zes maanden461 en hoogstens tien jaar462

• Alhoewel de 
duur van de correctionele gevangenisstraf in principe de vijf jaar niet over
schrijdt, is er toch geen sprake van een misdaad als de correctionele rechtbank 
een gevangenisstraf oplegt van meer dan vijf jaar. Uit artikel 25 Sw. volgt immers 
dat de correctionele gevangenisstraf tot tien jaar kan gaan voor een met opslui
ting van twintig tot dertig jaar, vijftien tot twintig jaar of tien tot vijftien jaar of 
met levenslange opsluiting strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is463

. Het 
feit dat in het zonet gegeven voorbeeld ongeacht de toepassing van de verzach
tende omstandigheden nog steeds een gevangenisstraf kan worden opgelegd die 
de vijf jaar overschrijdt, heeft dus niet tot gevolg dat uiteindelijk de verjarings
termijn voor misdaden zal moeten worden gehanteerd, omdat ook die gevange
nisstraf een correctionele straf uitmaakt. Uiteraard is het ook mogelijk dat de 
combinatie van verzwarende en verzachtende omstandigheden leidt tot een sta
tus-quo wat de strafmaat betreft. Zo is de straf voor een gewone diefstal min
stens een maand en hoogstens vijf jaar464

. Is er echter sprake van braak, inklim
ming of valse sleutels, dan bedraagt de straf vijf tot tien jaar465

• Wordt deze 
misdaad gecorrectionaliseerd naar aanleiding van het aannemen van verzach
tende omstandigheden, dan ligt de strafmaat opnieuw tussen een maand en vijf 
jaar466

• Vanzelfsprekend kan er in dat geval a fortiori nooit sprake zijn van een 
misdaad. 
De subjectieve verzwarende omstandigheden hebben geen betrekking op het 
misdrijf zelf, maar op de persoon van de dader ervan. In tegenstelling tot de 
objectieve verzwarende omstandigheden strekken de subjectieve verzwarende 
omstandigheden zich derhalve niet uit tot de deelnemers van het misdrijf. Bij 
wijze van voorbeeld van een subjectieve verzwarende omstandigheid kan verwe
zen worden naar artikel 266 Sw., dat in een strafverhoging voorziet voor open
bare officieren of ambtenaren die zich schuldig maken aan misdaden of wan
bedrijven die zij gelast waren te voorkomen, vast te stellen of te straffen, dit 
evenwel onverminderd een gebeurlijke specifieke wettelijke regeling. Deze straf
verhoging bestaat erin dat het minimum wordt verdubbeld wanneer het een ge
vangenisstraf betreft, of met twee jaar wordt verhoogd wanneer het een opslui
ting van vijf tot tien, van tien tot vijftien, of van vijftien tot twintig jaar betreft. 
Een gelijkaardige strafverhoging vindt men ook terug in artikel 410 Sw., dat 
betrekking heeft op slagen en verwondingen ten aanzien van bloedverwanten in 

460 Een rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij is uitgesloten voor misdaden, ook al 
zijn deze correctionaliseerbaar. 

461 Art. 80 Sw. 
462 Art. 25 Sw. 
463 Zie meer uitgebreid infra, randnr. 108, p. 98. 
464 Art. 463 Sw. 
465 Art. 467 Sw. 
466 Art. 80 in fine Sw. juncto art. 25 Sw. 
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de opgaande lijn. De subjectieve verzwarende omstandigheden hebben echter 
veelal geen invloed op de aard van het misdrijf. In veel gevallen gaat het immers 
om feiten waarop sowieso reeds criminele straffen stonden, zodat de verzwa
rende omstandigheid niet van aard is het karakter van het misdrijf te wijzigen. 
Zo wordt de minimumstraf in de aangehaalde voorbeelden weliswaar met twee 
jaar verhoogd, doch enkel in de gevallen waarin het reeds een opsluiting van 
minstens vijf jaar betrof. De aanwezigheid van de verzwarende omstandigheid 
sorteert dan ook niet het minste gevolg wat de aard van het misdrijf betreft. Zo 
wordt oudermoord net zoals moord bestraft met een - weliswaar hogere - cri
minele straf467

• Een correctionele straf kan in geen van beide gevallen worden 
opgelegd, behoudens in geval van correctionalisering. Ook wanneer op het 
"naakte" misdrijf een correctionele gevangenisstraf wordt gesteld, kan een sub
jectieve verzwarende omstandigheid de aard van het misdrijf moeilijk wijzigen. 
In de reeds aangehaalde voorbeelden voortspruitende uit de artikelen 266 en 
410 Sw. is er weliswaar een verdubbeling van de minimumstraf, maar blijft de 
maximumstraf ongewijzigd. Een wanbedrijf zal dan ook steeds een wanbedrijf 
blijven. 

2.3.1.2. Poging en strafbare deelneming 

99. Bij het bepalen van de straf zal de rechtbank echter niet alleen rekening 
moeten houden met de verzwarende omstandigheden. Zo is het mogelijk dat het 
misdrijf gekwalificeerd wordt als een poging of een strafbare deelneming, wat 
uiteraard ook consequenties heeft voor de strafmaat. Poging tot misdaad wordt 
immers gestraft met de straf die overeenkomstig de artikelen 80 en 81 Sw. on
middellijk lager is dan die gesteld op de misdaad zelf468

. Poging tot wanbedrijf 
is slechts strafbaar in de gevallen door de wet bepaald en met de straffen die zij 
voorschrijft 469

. Zo is de gevangenisstraf voor een poging tot diefstal bepaald op 
acht dagen tot drie jaar470

. Wat de strafbare deelneming betreft, moet een onder
scheid worden gemaakt tussen mededaders471 en medeplichtigen 472

. Mededaders 
worden gestraft met dezelfde straf als deze die ze zouden oplopen indien ze zelf 
het misdrijf hadden uitgevoerd. Het feit of men dader dan wel mededader was, 
heeft dus geen invloed op de wettelijk voorziene straf. Anders is het bij de me
deplichtigen, waar wel een strafvermindering van toepassing is. Medeplichtigen 
aan een misdaad worden gestraft met de straf die overeenkomstig de artikelen 
80 en 81 Sw. onmiddellijk lager is dan die gesteld op de misdaad zelf. Medeplich
tigheid aan een wanbedrijf wordt gestraft met een straf die niet hoger mag zijn 
dan twee derden van de straf die op hen zou worden toegepast, mochten zij 
(mede)dader zijn473

• 

467 Het betreft respectievelijk levenslange opsluiting en opsluiting van twintig tot dertig jaar (cf. de 
art. 395 en 393 Sw.). 

468 Art. 52 Sw. 
469 Art. 5 3 Sw. 
470 Art. 466 Sw. 
471 Art. 66 Sw. 
472 Art. 67 Sw. 
473 Dat het wanbedrijf eventueel werd gecontraventionaliseerd verandert niets aan de strafbaar

heid van de medeplichtigheid (L. DUPONT, "Wettelijke regelen inzake straftoemeting en hun 
onderlinge combinatie", in X, Strafrecht voor rechtspractici, Leuven, Acco, 1985, nr. 167). 
Hetzelfde geldt overigens voor de poging. 
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2.3.2. Omstandigheden die de strafmaat kunnen wijzigen 

2.3.2.1. Verzachtende omstandigheden en verschoningsgronden 

100. Naast de verzwarende omstandigheden, kunnen ook de verzachtende om
standigheden ertoe leiden dat de aard van het misdrijf wordt gewijzigd, zij het 
dan in de andere richting. De rechter kan immers, na aanneming van verzach
tende omstandigheden, een lagere straf opleggen dan deze welke de wet voor dat 
feit heeft voorzien. Zo kan een misdrijf waarvoor de wet in een criminele straf 
voorziet toch bestraft worden met een correctionele straf, of een wanbedrijf met 
een politiestraf. Verzachtende omstandigheden kunnen worden omschreven als 
soeverein door de rechter in aanmerking te nemen omstandigheden 474

, eigen aan 
de te beoordelen feiten of aan de dader, waarop hij zijn beslissing steunt om een 
strafmaat te bepalen die onder het niveau blijft van de wettelijke bovengrens en 
desgevallend zelfs onder de wettelijke ondergrens van de straftoemeting, in de 
gevallen bij de wet bepaald475

• 

101. Niet alleen de verzachtende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat 
een lagere straf wordt opgelegd. De rechter zal ook rekening moeten houden met 
eventuele strafverminderende verschoningsgronden. Dit zijn bijzondere in de 
wet omschreven omstandigheden die, zonder de delictsomschrijving van het 
misdrijf dat in die omstandigheden gepleegd werd te beïnvloeden, een wettelijk 
bepaalde strafvermindering tot gevolg hebben476

. In tegenstelling tot de verzach
tende omstandigheden, hebben de verschoningsgronden een verplichtend karak
ter: wanneer de rechter de verschoningsgrond bewezen acht, is hij verplicht er 
rekening mee te houden en alle daaruit voortvloeiende gevolgen inzake de straf
toemeting te aanvaarden477

• 

102. Verzachtende omstandigheden en verschoningsgronden kunnen ofwel 
door de bodemrechter worden aangenomen, ofwel door het onderzoeksgerecht. 
Waar in het eerste geval met de verzachtende omstandigheden of de verscho
ningsgrond rekening zal worden gehouden bij de straftoemeting, zal het onder
zoeksgerecht het misdrijf na denaturatie ten gevolge van het aannemen van ver
zachtende omstandigheden of een verschoningsgrond verwijzen naar een lagere 
rechtbank (hetzij de politierechtbank, hetzij de correctionele rechtbank). 
De regelmatige denaturatie van een misdrijf door het onderzoeksgerecht is bin
dend voor het vonnisgerecht478

, dat het bestaan van de strafverminderingsgrond 
niet kan afwijzen479

. Vereist is dan wel dat het onderzoeksgerecht heeft aange-

474 De rechter is derhalve nooit verplicht om verzachtende omstandigheden aan te nemen. 
475 L DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 831,461. Zie ook C. VERSELE, "De la nature des cir-

constances atténuantes", Rev. dr. pén. 1952-53, 915-927. 
476 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 859,473. 
477 P.E. TROUSSE, l.c., nr. 2917. Zie bv. art. 411 juncto art. 414 Sw. 
478 Art. 3 en 5 van de wet op de verzachtende omstandigheden. Zie ook Cass. 7 juni 1994, 

Arr. Cass. 1994, 587. 
479 Cf LECLERCQ, conclusie voor Cass. 30 november 1920, Pas. 1921, I, 153. Uiteraard moeten de 

verzachtende omstandigheden wel leiden tot denaturatie, met andere woorden tot de verwijzing 
naar een lagere rechtbank. Het vonnisgerecht zou niet gebonden zijn door de verzachtende 
omstandigheden die werden aangenomen door het onderzoeksgerecht zonder dat daaruit de 
verwijzing naar een lagere rechtbank werd afgeleid (Cass. 3 januari, 6 maart en 26 mei 1944, 
Pas. 1944, I, 132, 239 en 361 ). 
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duid dat er verzachtende omstandigheden of een verschoningsgrond bestaan480 

en dat concreet is vermeld om welke verzachtende omstandigheid of verscho
ningsgrond het gaat481

• Wat dit laatste betreft, is het evenwel voldoende dat het 
onderzoeks~erecht verwijst naar de gronden van de vordering van het openbaar 
ministerie48 

, voor zover er in deze vordering uiteraard melding wordt gemaakt 
van een grond tot denaturatie483

. Is aan voornoemde vereisten niet voldaan, dan 
verklaart het vonnisgerecht zich onbevoegd484

• Bovendien kan het vonnisgerecht 
zich onbevoegd verklaren wanneer het vaststelt dat de beslissing tot denaturatie 
onregelmatig is, doordat op foutieve wijze verzachtende omstandigheden wer
den aangeduid. Dit zal meer bepaald het geval zijn als uit de stukken van het 
dossier blijkt dat de aangeduide omstandigheden in werkelijkheid niet bestaan, 
bijvoorbeeld doordat werd gecorrectionaliseerd of gecontraventionaliseerd op 
grond van de afwezigheid van vroegere veroordelingen van een bepaalde graad, 
terwijl uit het strafdossier of het inlichtingsbulletin blijkt dat de betrokkene 
voorheen wel een dergelijke veroordeling heeft opgelopen485

• De denaturatie 
kan ook onregelmatig zijn wanneer een werkelijk bestaand feit door het onder
zoeksgerecht verkeerd werd beoordeeld486

• Zo is een raadkamer er ooit in ge
slaagd om het feit dat de verdachte vroeger al tot een criminele straf werd ver
oordeeld - wat inderdaad het geval bleek te zijn - als een verzachtende omstan
digheid aan te duiden. Deze irrationele appreciatie werd door het Hof van 
Cassatie niet gewaardeerd487

. Ten slotte moet het vonnisgerecht ook onderzoe
ken of het feit waarvoor zij is geadieerd wel in aanmerking kwam voor denatu
ratie. Het is immers mogelijk dat na herkwalificatie blijkt dat het feit niet vat
baar was voor correctionalisering488 of contraventionalisering489

• Deze herkwa
lificatie kan soms voortspruiten uit een gewijzigde of aan het licht gekomen 
omstandigheid die het onderzoeksgerecht niet kon kennen op het ogenblik van 
de regeling der rechtspleging. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer het 
wanbedrijf onopzettelijke slagen en verwondingen werd gecontraventionali
seerd en het slachtoffer hierna komt te overlijden, waardoor het misdrijf moet 
worden geherkwalificeerd tot onopzettelijke doding490

. Anderzijds kan de 
herkwalificatie ook voortspruiten uit een omstandigheid die het onderzoeks-

48° Cass. 16 april 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1113 en Cass. 22 juli 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1448. 
481 Cass. 25 september 1985, Arr. Cass. 1985-86, 91 en Cass. 4 maart 1987, Arr. Cass. 1986-87, 

891. 
482 Cass. 13 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1293 en Rev. dr. pén. 1990, 1025; Cass. 23 april 1996, 

Arr. Cass. 1996, 330. 
48

:; Zie bv. Cass. 8 februari 1955, Arr. Cass. 1995, nr. 77, waar in de vordering van het openbaar 
ministerie de buitenvervolgingstelling werd gevraagd. 

484 R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 1528, 717. 
485 Cf. Cass. 26 februari 1986, Arr. Cass. 1985-86, 886; Cass. 12 september 1989, Arr. Cass. 

1989-90, 44; Cass. 29 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1241; Cass. 28 november 1995, R. Cass. 
1996, 59, met noot R. DECLERCQ en Cass. 26 mei 1998, P. & B. 1998, 300, met noot H. VAN 

BAVEL. 
486 R. DECLERCQ, "Onderzoeksgerechten", o.c., nr. 259, 99. 
487 Cass. 5 december 1979, Arr. Cass. 1978-79, 425. 
488 Zie bv. Cass. 30 september 1987, Arr. Cass. 1987-88, 141. 
489 Zie bv. Cass. 27 mei 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1305. 
49° Cass. 7 maart 1989, Limb. Rechts/. 1989, 121. Zie voor een ander voorbeeld Cass. 30 mei 

1995, Arr. Cass. 1995, 538 (blijvende fysieke ongeschiktheid als verzwarende omstandigheid 
bij poging tot diefstal met geweld). 
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gerecht theoretisch wel kon kennen, doch in feite niet kende. Dan is er eveneens 
sprake van onbevoegdheid491 . 
Worden de verzachtende omstandigheden aangeduid in de rechtstreekse dag
vaarding uitgaand van het openbaar ministerie, waarmee een misdaad voor de 
correctionele rechtbank wordt gebracht, of een wanbedrijf voor de politierecht
bank, dan gaat van het aannemen van de verzachtende omstandigheden geen 
bindende kracht uit492

• De rechtbank kan zich dan steeds onbevoegd verklaren 
wanneer zij de verzachtende omstandigheden niet aanneemt. 
Beslist werd reeds dat het feit dat de rechter, zonder aanneming van verzach
tende omstandigheden, voor een naar de wet omschreven wanbedrijf een onwet
tige politiestraf heeft opgelegd, niet met zich brengt dat de beroepsrechter door 
de in eerste aanleg onwettig opgelegde politiestraf de verjaringstermijn voor 
overtredingen moet toepassen, aangezien de strafrechtelijke veroordeling nog 
niet onherroepelijk vaststaat493 . Op zich is dat vrij logisch, omdat het appelge
recht uiteraard nog steeds een correctionele straf zou kunnen opleggen. Maar in 
het betrokken geval kon dat niet, omdat het openbaar ministerie geen hoger 
beroep had aangetekend494. Die beslissing lijkt ons niet te kunnen worden ge
volgd495. Vooreerst is het loutere feit dat de rechter een onwettige straf heeft 
uitgesproken omdat hij vergat verzachtende omstandigheden aan te nemen, 
geen reden om af te wijken van het algemeen principe dat de aard van het mis
drijf bepaald wordt aan de hand van de opgelegde straf. Dat het openbaar mi
nisterie op haar beurt vergat hoger beroep aan te tekenen en voornoemde fout 
hierdoor niet kon worden hersteld verandert daaraan niets496

. Net zo goed was 
diezelfde fout pas door de appelrechter gemaakt en kon ze evenmin worden 
hersteld. 

103. Uit het voorgaande blijkt dat men aan de hand van de wettelijk voorziene 
straf alleen onmogelijk kan weten wat uiteindelijk de aard zal zijn van het ge
pleegde misdrijf. Steeds zal immers moeten nagegaan worden of er geen elemen
ten voorhanden zijn die kunnen leiden tot strafverzwaring of tot strafverminde
ring. Sommige van deze elementen oefenen een rechtstreekse invloed uit op de 
kwalificatie en derhalve de strafmaat van het misdrijf. Voorbeelden hiervan zijn 
de verzwarende omstandigheden en de strafbare poging. Andere elementen heb
ben geen betrekking op de kwalificatie van het feit, doch enkel op de persoon 
van de dader (bv. de verzachtende omstandigheden), of op het strafquantum (bv. 
de samenloop). Slechts door met al deze elementen rekening te houden, kan de 

491 Zie bv. Cass. 21 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 63. Zie ook Cass. 20 juli 1978, Arr. Cass. 
1978, 1282; Cass. 24 maart 1982, Arr. Cass. 1981-82, 917 en Cass 9 juni 1982, Arr. Cass. 
1981-82, 1247. 

492 Zie ook supra, voetnoot 3 81. 
493 Antwerpen 15 januari 2004, T. Strafr. 2004, 233, met noot S. VANDROMME. 
494 Vreemd genoeg werd tegen het betrokken arrest echter geen cassatieberoep ingesteld. 
491 Anders: S. VANDROMME, "Het bepalen van de aard van het misdrijf aan de hand van de toege

paste straf en de gevolgen voor de verjaringstermijn van de strafvordering", noot onder Ant
werpen 15 januari 2004, T. Strafr. 2004, nrs. 14-17, 236. 

496 Het feit dat dit sommigen "een beetje tegen de borst stuit" (S. VANDROMME, "Het bepalen van 
de aard van het misdrijf aan de hand van de toegepaste straf en de gevolgen voor de verjarings
termijn van de strafvordering", nr. 13, 235), kan bezwaarlijk tot gevolg hebben dat een princi
pieel uitgangspunt plots terzijde moet worden geschoven. 
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marge worden bepaald waarbinnen de bodemrechter zich kan begeven bij het 
opleggen van de uiteindelijke straf. 

2.3.2.2. Wettelijke herhaling en meerdaadse samenloop 

104. Ook het louter nagaan van de opgelegde straf is niet steeds voldoende om 
na te gaan of men met een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding te maken 
heeft. De eventuele strafverzwaring die voortvloeit uit de staat van wettelijke 
herhaling497 blijft immers zonder invloed op de indeling van de misdrijven498

. 

Zo kan de rechter die uitspraak moet doen omtrent nacht!awaai499 naast een 
geldboete ook een gevangenisstraf opleggen van negen dagen wanneer er 
sprake is van herhaling500

• Alhoewel deze straf de grens van de politiestraffen 
overschrijdt501

, blijft zij haar natuur van politiestraf behouden. Evengoed kan 
een beklaagde die vervolgd wordt wegens gewone diefstai502 op grond van her
haling van wanbedrijf na wanbedrijf503 een gevangenisstraf worden opgelegd 
van tien jaar, zijnde het dubbele van het maximum voorzien voor gewone dief
stal. Een dergelijke straf behoudt haar correctioneel karakter, niettegenstaande 
een correctionele gevangenisstraf normaliter de vijf jaar niet kan te boven 
gaan 5°

4
• Het voorgaande geldt evenwel enkel voor de gevallen van herhaling die 

zijn opgenomen in het Strafwetboek en dus niet voor de bijzondere gevallen van 
herhaling, zoals omschreven in de bijzondere strafwetten505

. Een strafverzwa
ring wegens herhaling die voortspruit uit het bijzonder strafrecht kan de aard 
van het misdrijf dus wel veranderen en zodoende een overtreding transforme
ren in een wanbedrijf506, ongeacht of deze strafverzwaring verplicht of faculta
tief is507

• Een inbreuk wegens openbare dronkenschap bijvoorbeeld, wordt ge-

497 Zie over de wettelijke herhaling o.m. H. BEKAERT, "Les principes de la récidive dans Ie droit 
pénal classique", Reu. dr. pén. 1939, 147-202; P. C0RNIL, "Le problème de la récidive et la loi 
beige de défense sociale", Reu. sc. crim. 1957, 767-789; M. VAN BALBERGHE, "De herhaling in 
het strafrecht", R. W. 1951-52, 705-716 en 745-760; S. VERSELE, "Nieuwe oriëntatie in de 
behandeling van recidive", R. W. 1961-62, 1585-1594 en 0. MICHIELS, "Les grands principes 
de la récidive",]. T. 1998, 505-510. 

498 Zie o.m. G. SCHUIND, "Remarques sur la récidive pénale", Reu. dr. pén. 1923, nr. 8, 639. 
499 Art. 561, 1 ° Sw. (Titel X van Boek Il Sw. werd weliswaar afgeschaft bij wet van 17 juni 2004 

tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, B.S. 23 juli 2004, maar deze bepaling werd opnieuw 
ingevoerd bij art. 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, B.S. 29 juli 
2005). 

soo De vroegere art. 562 tweede lid Sw. en 565 Sw. 
501 Deze wordt door art. 28 Sw. immers bepaald op zeven dagen. 
502 Art. 461 Sw. juncto art. 463 Sw. 
503 Art. 56 tweede lid Sw. 
504 Art. 25 Sw. 
sos Zie ].S.G. NYPELS en J. SERVAIS, Le Code pénal beige interprété principalement au point de vue 

de la pratique, i, Brussel, Bruylant, 1938, 198 en G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, 
I, Brussel, Bruylant, 1942 (3' ed.), 123-124. 

506 G. SCHUIND, "Remarques sur la récidive pénale", l.c., nr. 12, 644. Zie ook L. DUPONT, "Wette
lijke regelen inzake straftoemeting en hun onderlinge combinatie", l.c., nr. 58, 132. 

507 Veelal is de strafverhoging ten gevolge van wettelijke herhaling facultatief, zij het dat hierop 
wel een aantal uitzonderingen terug te vinden zijn (zie bv. art. 1 § 1, art. 3 tweede lid, art. 7 en 
art. 11 tweede lid van de Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de 
dronkenschap, B.S. 18 november 1939). 

LARCIER 



94 Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

straft met een geldboete van€ 15 tot€ 25508. Betreft het echter een geval van 
herhaling binnen het jaar na de eerste veroordeling, dan bedraagt de geldboete 
€ 26 tot€ 50. In dit laatste geval is er sprake van een correctionele straf, zodat 
het feit een wanbedrijf uitmaakt. 
Ook meerdaadse samenloop kan er toe leiden dat een straf wordt opgelegd die 
de grens van een politiestraf of een correctionele straf overschrijdt, zonder dat 
de straf haar oorspronkelijk karakter verliest. Bij samenloop van overtredingen 
geldt een stelsel van onbeperkte cumul: alle straffen en bijkomende straffen wor
den zonder beperking samengevoegd509. Het uiteindelijke resultaat blijft echter 
een politiestraf, ook al wordt een gevangenisstraf opgelegd van meer dan zeven 
dagen. Voor de samenloop worden gecontraventionaliseerde wanbedrijven met 
overtredingen gelijkgesteld510. Bij samenloop van wanbedrijven worden alle 
straffen opgelegd, zonder dat zij evenwel het dubbele van het maximum van de 
zwaarste straf te boven mogen gaan511 . Bovendien geldt een absolute grens van 
twintig jaar gevangenisstraf. Toch blijft ook een dergelijke straf haar correctio
neel karakter behouden512. Anders gesteld, ook al legt de rechter een straf op van 
bijvoorbeeld vijftien jaar naar aanleiding van meerdaadse samenloop van di
verse wanbedrijven, toch blijft de verjaringstermijn vijf jaar. Ook bij samenloop 
van wanbedrijven en overtredingen geldt een beperkte cumul. In dat geval wor
den alle geldboeten en correctionele gevangenisstraffen samen opgelegd binnen 
de grenzen die gelden voor de samenloop van wanbedrijven513. Bij veroordeling 
tot gevangenisstraffen wegens een wanbedrijf en daarmee samenlopende over
tredingen, moet de rechter bevelen dat de politiegevangenisstraffen opgeslorpt 
zijn door de correctionele gevangenisstraf514. Uiteraard heeft men dan te maken 
met een wanbedrijf. Enkel wanneer het geheel zou worden gecontraventionali
seerd en derhalve een politiestraf wordt opgelegd, kan nog sprake zijn van een 
overtreding. 

2.3.3. Parenthesis: enkele beschouwingen over de denaturatie 

van een misdrijf 

105. Tot dusver werd in onderhavig werk uitgegaan van de veronderstelling dat 
de denaturatie van een misdrijf tot gevolg heeft dat de aard van het misdrijf 
wijzigt. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt immers dat men aan
neemt dat de aard van het misdrijf definitief bepaald wordt door de straf die bij 
een in kracht van gewijsde gegane veroordeling op het misdrijf wordt toege
past515. Dit betekent dat een misdaad die wordt gecorrectionaliseerd, geacht 

508 Art. 1 § 1 van de Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dron
kenschap, B.S. 18 november 1939. 

509 Art. 5 8 Sw. Dit geldt ook voor de vervangende gevangenisstraffen ( cf. o.m. Cass. 19 december 
1984, Arr. Cass. 1984-85, 563). 

510 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 906, 493. 
511 Art. 60 Sw. (over het begrip zwaarste straf zie L. DUPONT, "Wettelijke regelen inzake straftoe

meting en hun onderlinge combinatie", l.c., nr. 128-129, 149). 
512 L. DUPONT, "Wettelijke regelen inzake straftoemeting en hun onderlinge combinatie", l.c., 

nr. 151, 155. 
513 Art. 59 Sw. 
514 Cass. 30 januari 1940, Arr. Cass. 1940, 12. 
515 Cf. supra, voetnoot 385. 
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moet worden een wanbedrijf te zijn. Bovendien wordt in rechtspraak en 
rechtsleer verduidelijkt dat het gedenatureerde misdrijf moet geacht worden ah 
initia het misdrijf van de lagere categorie te zijn geweest516

• Meestal wordt dan 
gerefereerd naar de gecorrectionaliseerde misdaad, die ah initia moet geacht 
worden een wanbedrijf te zijn geweest517

• Soms wordt ook uitdrukkelijk gesteld 
dat een tot overtreding gedenatureerd wanbedrijf geacht wordt ah initia een 
overtreding te zijn geweest518

• 

Toch is deze benadering niet geheel overtuigend. Wat de strafmaat betreft, is een 
gecorrectionaliseerde misdaad immers niet zonder meer gelijk te schakelen met 
een wanbedrijf. Meer bepaald moet het vonnisgerecht bij de bestraffing van een 
gecorrectionaliseerde misdaad rekening houden met de ondergrens van artikel 
80 Sw., die uiteraard niet dezelfde is als de ondergrens voor wanbedrijven. Een 
gecorrectionaliseerde misdaad kan dus niet zonder meer worden gelijkgescha
keld met een wanbedrijf519

• Wanneer men bovendien volhoudt dat het misdrijf 
ah initia, dus van bij het plegen ervan, eigenlijk een misdrijf van een lagere ca
tegorie is geweest, komt men onvermijdelijk voor een aantal inconsequenties te 
staan. Stel dat de raadkamer een wanbedrijf contraventionaliseert en de verwij
zing naar de politierechter beveelt. Als men er van uitgaat dat het feit van bij het 
plegen een overtreding is geweest, dan zou voor dat feit geen gerechtelijk onder
zoek kunnen zijn gevoerd. De onderzoeksrechter is immers enkel bevoegd voor 
misdaden en wanbedrijven520 en niet voor overtredingen521

. Zo zal een burger
lijke partijstelling die betrekking heeft op een loutere overtreding niet ontvanke
lijk zijn. Een en ander zou dan logischerwijs tot gevolg moeten hebben dat het 
strafdossier nietig moet worden verklaard, nu onderzoeksdaden werden gesteld 
door een daartoe niet bevoegde onderzoeksrechter. Een onontvankelijke burger
lijke partijstelling kan immers de strafvordering niet op gang brengen522

• Toch 
werd reeds aangenomen dat het feit dat bij de afsluiting van het onderzoek blijkt 
dat het misdrijf als een overtreding moet worden gekwalificeerd, zonder gevolg 
blijft voor wat betreft de rechtsgeldigheid van het onderzoek523

. Een contra
ventionalisering kan dus niet tot gevolg hebben dat het gerechtelijk onderzoek 
nietig moet worden verklaard. 
De mogelijkheid dat wordt gecontraventionaliseerd na een gerechtelijk onder
zoek levert echter niet de enige inconsequentie op. Een gelijkaardig probleem 
doet zich voor wanneer iemand wordt vervolgd wegens een poging tot wan
bedrijf, waarvoor uiteindelijk slechts een politiestraf wordt uitgesproken. Ver
mits men dan te maken heeft met een overtreding, zou men zich kunnen afvra-

516 Zie Cass. 5 februari 2003, ].L.M.B. 2003, 1307, met noot P. MoNVILLE en Cass. 18 februari 
2004, Rev. dr. pén. 2004, 940. 

517 Zie bv. Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c. 145. 
518 Zie bv. L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 254, 169. 
519 Cf. R. DECLERCQ, o.c., nr. 566, 288. 
520 Zie art. 63 Sv., dat enkel spreekt over hij die beweert benadeeld te zijn "door een misdaad of 

wanbedrijf". 
521 Tenzij deze samenhangend zijn met een bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakte misdaad 

of wanbedrijf (R. DECLERCQ, o.c., nr. 359, 197). 
522 R. VERSTRAETEN, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek. Het slachtoffer in het 

strafproces, Antwerpen, Maklu, 1990, nr. 190, 152. 
523 Cass. fr. 18 april 1929, Receuil Dalloz périodique 1930, 1, 40. 
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gen of het feit nog strafbaar is, gezien een overtreding - behoudens enkele uit
zonderingen geregeld in bijzondere wetgeving524 - niet kan worden gepoogd525

. 

Deze vraag werd reeds positief beantwoord526
• Er zijn echter nog situaties die 

aantonen dat een gedenatureerd misdrijf niet zonder meer kan worden gelijkge
schakeld met het misdrijf van de lagere categorie. Zo is bijvoorbeeld mededader
schap niet mogelijk bij overtredingen527

•
528

• Wanneer men mededader is aan een 
feit dat na contraventionalisering ah initia moet worden geacht een overtreding 
te zijn geweest, stelt zich dan ook de vraag of de mededader wel nog strafbaar 
is. Deze problematiek werd voor het eerst aangekaart in een arrest van het Hof 
van Cassatie van 18 juli 1881 529

• Het Hof besliste dat deelneming aan een ge
contraventionaliseerd wanbedrijf strafbaar is. Dit lijkt logisch, omdat de ver
zachtende omstandigheden die aanleiding geven tot contraventionalisering 
doorgaans niet het gevolg zijn van de aard van het strafbaar feit, doch betrek
king hebben op de persoon van de dader. Zo kan een wanbedrijf gecontraven
tionaliseerd worden omdat de dader geen gerechtelijke antecedenten heeft, wat 
uiteraard los staat van de rol van de mededader of de medeplichtige. Het is 
evident dat het strafrechtelijk karakter van de daad van deelneming bezwaarlijk 
kan afhangen van de persoon van de eigenlijke dader van het misdrijf530

. Toch 
werd dit niet als argument aangewend in voornoemd arrest. Waar wel werd op 
gewezen door het Hof, is dat het niet de bedoeling van de wetgever kan zijn 
geweest dat een contraventionalisering - hetzij door het vonnisgerecht op basis 
van artikel 85 Sw., hetzij door de raadkamer - tot straffeloosheid aanleiding zou 
geven telkens het gaat om een gepoogd wanbedrijf, of om mededaderschap of 
medeplichtigheid aan een wanbedrijf. 
Naast de reeds aangehaalde situaties, zijn nog voorbeelden denkbaar waarbij 
het feit dat een gedenatureerd misdrijf bij het plegen ervan moet worden geacht 
het misdrijf van de lagere categorie te zijn geweest, vreemd aandoet. Zo is een 
arrestatie niet mogelijk voor overtredingen, ook niet wanneer er sprake is van 
betrapping op heterdaad531

• Is de vrijheidsberoving dan onrechtmatig wanneer 
achteraf blijkt dat het feit ah initia moet geacht worden een overtreding te zijn 
geweest? En wat met de onderzoeksdaden waartoe het openbaar ministerie en
kel kan overgaan in geval van misdaad of wanbedrijf532 ? 
De regel dat de aard van het misdrijf wordt bepaald aan de hand van de effectief 
opgelegde straf, moet dan ook worden genuanceerd. Juister is het wellicht te 
zeggen dat een gecorrectionaliseerde misdaad of een gecontraventionaliseerd 

524 Zie bv. art. 90, 5° van het Veldwetboek. 
525 Cf. art. 51-53 Sw. 
520 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 558, 312. 
527 Cf. bv. Cass. 14 november 1921, Pas. 1922, I, 64 en Corr. Brugge 19 september 1986, R.W: 

1987-88, 1132, met noot A. VANDEPLAS. 
528 Behoudens gebeurlijke afwijkingen in bijzondere wetgeving. 
529 Cass. 18 juli 1881, Pas. 1881, 354. Zie ook Cass. 10 maart 1890, Pas. 1890, 1, 113. 
530 Zelfs wanneer de verzachtende omstandigheden worden gesteund op de omstandigheden eigen 

aan het feit, hebben zij een persoonlijk karakter. Niets belet de rechter om zelfs in dat geval met 
deze verzachtende omstandigheden rekening te houden bij het bepalen van de strafmaat voor 
de ene beklaagde, en niet ten aanzien van een andere beklaagde (L. DUPONT en R. VERSTRAE
TEN, o.c., nr. 834, 462). 

531 Cf. de art. 1 en 2 van de wet op de voorlopige hechtenis. 
532 Zie bv. art. 36 (inbeslagname), art. 44bis Sv. (gelasten van medische vaststellingen omtrent de 

staat van dronkenschap van de vermoedelijke dader en van het slachtoffer) en art. 46bis Sv. 
(identificatie van telecommunicatiediensten). 
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wanbedrijf geacht wordt een wanbedrijf respectievelijk overtreding te zijn voor 
wat betreft de toepassing van bijvoorbeeld de verjaringstermijn, de maximum
duur van de vervangende gevangenisstraf, de toepassing van de regels van her
haling531, et cetera, maar niet voor bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van het ge
rechtelijk onderzoek of de arrestatie. Geval per geval moet dan ook nagegaan 
worden welke de toepassingsmodaliteiten zijn van de regels die afhankelijk zijn 
van de drieledige indeling en meer bepaald, of deze regels verwijzen naar het 
misdrijf zoals het in abstracto door de wetgever werd omschreven dan wel naar 
het misdrijf in concreto zoals bepaald ingevolge de door de rechter uitgesproken 
straf534

. Gelet op het aantal uitzonderingen op het feit dat een misdrijf door 
denaturatie met terugwerkende kracht van aard verandert, zou men zich kunnen 
afvragen of wel nog van een regel kan gesproken worden. Logischer ware het 
wellicht geweest om te aanvaarden dat er naast misdaden, wanbedrijven en 
overtredingen ook gecorrectionaliseerde misdaden en gecontraventionaliseerde 
overtredingen bestaan, die voor sommige regels van het materieel en formeel 
strafrecht respectievelijk als misdaad of wanbedrijf worden beschouwd en voor 
andere respectievelijk als wanbedrijf of overtreding. Ook R. Declercq wijst er op 
dat het onjuist is te zeggen dat de contraventionalisering van het wanbedrijf een 
overtreding maakt en voegt er aan toe dat het feit een wanbedrijf blijft voor 
onder meer het moreel bestanddeel van het misdrijf of de wettelijke bestand
delen van deelneming of ,'?oging en enkel voor wat betreft de straftoemeting een 
overtreding is geworden 35

. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor correctiona
lisering. 

2.4. Invloed van de overschrijding van de redelijke termijn 

106. Een van de mogelijke sancties op de overschrijding van de redelijke ter
mijn, is dat het vonnisgerecht er zich toe beperkt een eenvoudige schuldigverkla
ring uit te spreken5

i
6

. Anderzijds kan de strafrechter ook oordelen dat naar aan
leiding van de overschrijding van de redelijke termijn een straf moet worden 
opgelegd onder het wettelijk minimum537

• 

De vraag rijst wat de aard is van het misdrijf wanneer een loutere schuldigver
klaring wordt uitgesproken, of wanneer een straf wordt opgelegd beneden het 
wettelijk minimum. Het algemeen uitgangspunt is immers dat de aard van het 
misdrijf wordt bepaald aan de hand van de uiteindelijk opgelegde straf538

• Ge
zien er bij een eenvoudige schuldigverklaring echter geen straf wordt uitgespro
ken, lijkt het logisch de aard van het misdrijf te bepalen aan de hand van de 
dagvaarding of de beschikking tot verwijzing, tenzij een latere denaturalisering 

133 Zo wordt bv. voor de toepassing van art. 56 eerste lid Sw. (herhaling van een wanbedrijf na een 
vroegere criminele veroordeling) aangenomen dat een gecorrectionaliseerde misdaad als wan
bedrijf wordt beschouwd (cf P.E. TROUSSE, i.c., nr. 3114). 

534 S. "De l'effet de la dénaturalisation des infractions", Rev. dr. pén. 1923, 414. In die zin ook L. 
DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 254, 169. 

535 R. DECLERCQ, "Onderzoeksgerechten", o.c., nr. 231, 88. 
116 Zie hierover meer uitgebreid infra, Eenvoudige schuldigverklaring, p. 308. 
537 Zie hierover infra, Strafvermindering, p. 305. 
538 Cf supra, randnr. 82, p. 76. 
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blijkt uit het vonnis of arrest zelf539
. Moeilijker is het wanneer de rechter een 

straf oplegt beneden het wettelijk minimum en beneden de grens voor misdaden 
of wanbedrijven (al naargelang het geval). Volgens sommigen is het zo dat ook 
de straf die werd opgelegd beneden het wettelijk minimum de aard van het mis
drijf bepaalt, wat kan leiden tot verjaring van de strafvordering indien het feit 
hierdoor wordt gedenaturaliseerd (wat een kortere verjaringstermijn met zich 
brengt)540

. Dat zou aanleiding geven tot vrij absurde situaties. Spreekt bijvoor
beeld de correctionele rechtbank een eenvoudige schuldigverklaring uit, dan 
blijft de verjaringstermijn 5 jaar, maar legt zij na vaststelling van de overschrij
ding van de redelijke termijn een straf op beneden de grenzen voor wanbedrijven 
(bijvoorbeeld een gevangenisstraf van 5 dagen), dan moet rekening gehouden 
worden met een verjaringstermijn van 6 maanden. De beklaagde zou dan als het 
ware eerder gebaat zijn bij het opleggen van een straf, dan bij het uitspreken van 
een eenvoudige schuldigverklaring. Alhoewel deze discussie eerder theoretisch 
van aard lijkt541

, illustreert dit toch het vrij artificiële karakter van het bepalen 
van de verjaringstermijn aan de hand van de aard van het misdrijf, die zelf dan 
weer afhankelijk is van de opgelegde straf. 

3. Gemeen recht 

107. Wat het gemeen recht betreft, worden de verjaringstermijnen geregeld in 
artikel 21 V.T.Sv., dat stipuleert dat de strafvordering verjaart door verloop van 
tien jaren, vijf jaren of zes maanden te rekenen van de dag waarop het misdrijf 
is gepleegd, naargelang dit misdrijf een misdaad, een wanbedrijf of een overtre
ding is. Nochtans, zo bepalen respectievelijk artikel 21 tweede en derde lid 
V.T.Sv., is de verjaringstermijn vijftien jaar voor misdaden die niet kunnen wor
den gecorrectionaliseerd en één jaar voor wanbedrijven die worden omgezet in 
een overtreding. 

3.1. Misdaden 

108. Misdaden zijn misdrijven waarop criminele straffen worden gesteld 542
• 

Zoals hoger reeds aan~ehaald, is het de straf in concreto die bepalend is voor de 
aard van het misdrijf5 3

. Derhalve is de verjaringstermijn voor misdaden in be
ginsel van toepassing wanneer een vrijheidsstraf wordt opgelegd die de vijf jaar 
te boven gaat. Op dit principe bestaan echter een aantal uitzonderingen. Veruit 
de belangrijkste heeft betrekking op de gecorrectionaliseerde misdaden. Op 
grond van artikel 25 Sw. wordt de duur van de correctionele gevangenisstraf 

539 Ook vooraleer de opschorting van de uitspraak wordt uitgesproken, moet de rechter trouwens 
nagaan of de feiten niet verjaard zijn. 

540 F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", in X, Actualités de droit pénal 
et de procédure pénale, Brussel, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, nr. 37, 141-142. 

141 Men kan zich de vraag stellen of een vonnisrechter ooit een dergelijke vorm van strafvermin
dering zou uitspreken. Het is immers veel logischer om dan meteen over te gaan tot het uitspre
ken van een eenvoudige schuldigverklaring. 

542 Art. 1 Sw. 
543 Cf. supra, randnr. 82, p. 76. 
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immers opgetrokken tot tien jaar voor een met opsluiting van twintig tot dertig 
jaar, vijftien tot twintig jaar of tien tot vijftien jaar of met levenslange opsluiting 
strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is. Wordt voor dergelijke gecorrectio
naliseerde misdaden een straf opgelegd die de vijf jaar overschrijdt, dan blijft 
deze straf haar correctioneel karakter behouden. Daarnaast is het evenwel ook 
mogelijk dat de correctionele rechtbank een gevangenisstraf oplegt tot twintig 
jaar, zonder dat het vervolgde feit het karakter van een misdaad verkrijgt. Dit 
zal meer bepaald het geval zijn wanneer toepassing wordt gemaakt van de regels 
van de meerdaadse samenloop van verschillende wanbedrijven544

. 

Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat een feit waarvoor een 
straf van meer dan vijf jaar werd opgelegd door de correctionele rechtbank, 
nooit een misdaad kan zijn: ofwel betreft het een gecorrectionaliseerde misdaad, 
waarvan de correctionele gevangenisstraf tot tien jaar kan oplopen, ofwel wordt 
een correctionele gevangenisstraf opgelegd van maximum twintig jaar naar aan
leiding van de regels van samenloop. 

109. Alle criminele straffen worden derhalve opgelegd door het hof van assisen. 
Uiteraard zijn echter niet alle straffen opgelegd door het hof van assisen ook 
daadwerkelijk criminele straffen. Het is immers goed mogelijk dat na aanne
ming van verzachtende omstandigheden een correctionele straf wordt uitgespro
ken, zodat in beginsel de verjaringstermijn voor wanbedrijven van toepassing 
zal zijn545

. Via de figuur van de verzachtende omstandigheden kan zelfs voor de 
zwaarste feiten een gevangenisstraf worden opgelegd van drie jaar546

• Theore
tisch kan alleen door verzachtende omstandigheden zelfs een nog lagere straf 
worden opgelegd, met name wanneer de misdaad wordt bestraft met opsluiting 
van vijftien jaar tot twintig jaar of een lagere straf547

. In dat geval echter zal de 
zaak meestal reeds gecorrectionaliseerd zijn door het onderzoeksgerecht, of zal 
- mocht er geen gerechtelijk onderzoek zijn gevoerd - het parket de zaak bij de 
correctionele rechtbank aanhangig maken via rechtstreekse dagvaarding met 
mededeling van de verzachtende omstandigheden. Deze mogelijkheden staan 
immers open voor zover de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting niet 
te boven gaat548

• Naast de aanneming van verzachtende omstandigheden kan 
het hof van assisen - net zoals de correctionele rechtbank - uiteraard ook een 
lagere straf uitspreken op andere gronden, zoals onder meer herkwalificatie of 
strafverminderende verschoningsgronden. 
Concreet kan worden gesteld dat er in beginsel sprake is van een misdaad tel
kens het hof van assisen een vrijheidsstraf oplegt die de vijf jaar te boven gaat. 
Toch is het in principe mogelijk dat door het hof van assisen een correctionele 
vrijheidsstraf wordt uitgesproken van meer dan vijf jaar. Vooreerst kan dit wan
neer na aanneming van verzachtende omstandigheden een gevangenisstraf 
wordt uitgesproken voor feiten waarvoor de wet opsluiting van meer dan tien 

544 Cf supra, randnr. 104, p. 94. Ook de toepassing van een in een bijzondere strafwet omschreven 
herhaling zou tot hetzelfde resultaat kunnen leiden (cf supra, randnr. 104, p. 93). 

545 Zie echter infra, Uitzondering: misdaden bedoeld in de artikelen 372 tot 377,379,380,409 en 
433quinquies § l eerste lid, 1 ° van het Strafwetboek, p. 110 e.v. 

546 Zie art. 80 eerste en tweede lid Sw. 
147 Art. 80 derde, vierde en vijfde lid Sw. 
548 Art. 2 derde lid, 1 ° van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (B.S. 

5 oktober 1867, err. B.S. 13 maart 1892). 
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jaar voorziet. Wanneer dergelijke feiten worden gecorrectionaliseerd, kan de 
correctionele gevangenisstraf tien jaar bedragen549

. Theoretisch zou het hof van 
assisen ook een vrijheidsstraf kunnen opleggen die de tien jaar te boven gaat en 
die toch correctioneel blijft van aard. Dit zou met name kunnen gebeuren wan
neer het hof van assisen uitspraak moet doen omtrent verschillende misdaden 
gepleegd door dezelfde dader550 en het hof van assisen na aanneming van ver
zachtende omstandigheden van oordeel is dat voor deze feiten afzonderlijk 
slechts een gevangenisstraf moet worden opgelegd die de tien jaar niet te boven 
gaat. In dat geval is er strikt genomen sprake van samenloop van wanbedrijven. 
In de rechtsleer werd er immers reeds op gewezen dat eerst toepassing dient 
gemaakt te worden van de figuur van de verzachtende omstandigheden en dan 
pas van de regels van de samenloop551 . Wanneer het hof van assisen bijvoorbeeld 
gevat is voor twee misdaden gepleegd door dezelfde persoon en geoordeeld 
wordt dat - in acht genomen de voor handen zijnde verzachtende omstandighe
den - elk van deze feiten bestraft zou moeten worden met een gevangenisstraf 
van acht jaar, heeft men feitelijk te maken met samenloop van twee wanbedrij
ven. Op grond van artikel 60 Sw. kunnen de afzonderlijke straffen derhalve ge
cumuleerd worden, zonder evenwel het dubbele van het maximum van de 
zwaarste straf te overschrijden. Het hof van assisen zou dan bijvoorbeeld beide 
feiten kunnen beteugelen met een gevangenisstraf van acht jaar, wat het totaal 
op zestien jaar zou brengen552 . Net zo goed echter zou het hof van assisen van 
oordeel kunnen zijn geweest dat voor de ene (zwaarste) misdaad op zich reeds 
een (criminele) straf van zestien jaar gerechtvaardigd is. In dat geval geldt het 
systeem van opslorping voorzien in artikel 62 Sw., waarbij de zwaarste straf de 
andere opslorpt. Niettegenstaande het een vrijheidsstraf betreft van gelijk
aardige duur (zestien jaar) is in het ene geval dus de verjaringstermijn voor wan
bedrijven van toepassing en in het andere geval deze van misdaden. Vroeger gold 
de motiveringsverplichting van de straftoemeting niet voor het hof van assi
sen553, zodat het onmogelijk was om na te gaan hoe men tot de uiteindelijke straf 
is gekomen. De oplossing voor dit probleem kon dan echter gevonden worden 
in de gebruikte terminologie: indien gesproken wordt van een "opsluiting" van 
(bijvoorbeeld) zestien jaar is er sprake van een criminele straf, gaat het om een 
"gevangenisstraf" van zestien jaar, dan is deze correctioneel van aard. Opslui
ting is immers een criminele straf554, terwijl een gevangenisstraf - behoudens 
wanneer het een politiegevangenisstraf betreft - een correctioneel karakter 
heefrm. Thans moet het veroordelend arrest melding maken van de redenen die 

549 Art. 25 Sw. 
550 Waarbij elk van deze misdaden op zich strafbaar is met opsluiting van meer dan tien jaar. 
551 L. DUPONT, "Wettelijke regelen inzake straftoemeting en hun onderlinge combinatie", l.c., 

nr. 168, 162. Deze volgorde is gesteund op het feit dat de verzachtende omstandigheden gevol
gen kunnen hebben op de aard van het misdrijf, terwijl de samenloop enkel een weerslag heeft 
op het strafquantum. 

552 Er moet worden op gewezen dat in de situatie van meerdaadse samenloop van gecorrectionali
seerde misdaden op grond van art. 82 Sw. ook kan overgegaan worden tot het opleggen van 
één enkele straf, met name de zwaarste, die dan - behoudens herhaling - de tien jaar echter niet 
mag overschrijden (zie ook L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 843, 465). 

553 Zie bv. Cass. 30 oktober 1989, Arr. Cass. 1989-90, nr. 72. 
554 Art. 7 Sw. 
555 Zie bv. de bewoordingen van art. 84 Sw.: "schuldigen wier criminele straf tot gevangenisstraf 

wordt verminderd, kunnen worden veroordeeld tot geldboete van € 26 tot€ 1.000". 
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geleid hebben tot de bepaling van de opgelegde straf156
, zodat de gebeurlijke 

toepassing van verzachtende omstandigheden zal blijken uit het arrest. 
Een gelijkaardig fenomeen zou zich kunnen voordoen bij de combinatie van 
verzachtende omstandigheden en herhaling. Stel dat iemand die in het verleden 
reeds werd veroordeeld tot een correctionele gevangenisstraf voor het hof van 
assisen dient te verschijnen wegens doodslag557

• Indien het hof van assisen ver
zachtende omstandigheden wenst aan te nemen, rijst de vraag of eerst deze ver
zachtende omstandigheden in rekening moeten worden gebracht en daarna de 
herhaling, dan wel vice versa. Volgens Dupont dienen eerst de verzachtende om
standigheden te worden toegepast, tenzij de herhaling van die aard is dat zij kan 
worden gelijkgesteld met de verzwarende omstandigheden558

• Dit zou met name 
het geval zijn wanneer de strafverzwaring wegens herhaling, hetzij een verplich
tend karakter heeft, hetzij slechts een facultatief karakter, maar met als gevolg 
dat de aard van het misdrijf wordt gewijzigd559

. In het gegeven voorbeeld is de 
strafverzwaring wegens herhaling facultatief: artikel 56 tweede lid Sw. voorziet 
een strafverhoging die kan worden toegepast in geval van een vroegere veroor
deling tot gevangenisstraf van ten minste een jaar, voor zover de veroordeelde 
het nieuwe wanbedrijf pleegt voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf 
heeft ondergaan of sinds de verjaring van zijn straf. Bovendien heeft deze vorm 
van herhaling, net zoals alle andere vormen van herhaling voortspruitend uit het 
algemeen strafrecht, geen wijziging van de aard van het misdrijf tot gevolg560. 

Derhalve dient de herhaling - in de veronderstelling dat de voorwaarden van 
artikel 56 tweede lid Sw. vervuld zijn - in rekening te worden gebracht na de 
toepassing van de verzachtende omstandigheden. Zo kan het zijn dat het hof van 
assisen na aanneming van verzachtende omstandigheden van oordeel is dat een 
(correctionele) gevangenisstraf moet worden opgelegd van zes jaar561

, doch naar 
aanleiding van de herhaling uiteindelijk een vrijheidsstraf oplegt van bijvoor
beeld twaalf jaar. Gezien de wettelijke herhaling geen gevolgen heeft voor de 
aard van het misdrijf, blijft deze straf correctioneel. De vrijheidsstraf van twaalf 
jaar kan echter net zo goed bekomen zijn doordat het hof van assisen deze straf 
heeft opgelegd voor de misdaad, zonder een strafverzwaring toe te passen we
gens de facultatieve herhaling. De aard van het misdrijf moet dus blijken uit de 
gebruikte terminologie ( "opsluiting" of "gevangenisstraf") en uit de bewoordin
gen van het arrest. 
Het gegeven voorbeeld illustreert echter dat de leer van Dupont ook aanleiding 
kan geven tot (theoretische) problemen. Vooreerst moet meteen worden opge
merkt dat de toepassing ervan in onze casus eigenlijk in het nadeel kan zijn van 

556 Art. 364bis Sv., ingevoegd bij art. 34 van de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van het Wet
boek van Strafvordering, van art. 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis en van art. 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof 
van assisen te stroomlijnen (B.S. 17 maart 2001 ). 

557 Strafbaar gesteld met opsluiting van twintig tot dertig jaar (art. 393 Sw.). 
558 L. DUPONT, "Wettelijke regelen inzake straftoemeting en hun onderlinge combinatie", l.c., 

nr. 168, 161- 162. Zie hierover ook B. SPRIET, "Tabula Dupontis. De tabel Dupont tot combi
natie van straf(toemetings)normen", in F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE en 
B. SPRIET, Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire pers, 
2005, 539-552. 

559 Ibid., nr. 32, 122-123. 
56° Cf. supra, randnr. 104, p. 93. Zie ook P.E. TROUSSE, o.c., nr. 2021, 322. 
561 Gelet op art. 25 Sw. blijft deze straf correctioneel. 
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de veroordeelde. Had men immers eerst de herhaling toegepast en dan de ver
zachtende omstandigheden, dan zou een strafverhoging op grond van herhaling 
onmogelijk zijn geweest. De wetgever voorzag immers geen wettelijke herhaling 
in geval van een vroegere correctionele veroordeling waarop later een misdaad 
volgt562

. Het is pas door de correctionalisering van de misdaad dat in dat geval 
de mogelijkheid ontstaat om een strafverhoging op grond van herhaling toe te 
passen. Bovendien houdt het schema er geen rekening mee dat het niet steeds 
mogelijk is om op het ogenblik dat men op grond van het onderscheid tussen 
verplichte en facultatieve herhaling de volgorde van toepassing van de herhaling 
en de verzachtende omstandigheden dient te bepalen, te weten met welk soort 
herhaling men te maken heeft. Dit kan immers afhangen van het feit of de ver
zachtende omstandigheden al dan niet reeds werden toegepast. En dat hangt dan 
weer af van het facultatief of verplicht karakter van de herhaling. Een voorbeeld 
kan deze patstelling verduidelijken. Stel dat iemand die in het verleden reeds werd 
veroordeeld tot een criminele straf voor het hof van assisen dient te verschijnen 
voor een aantal verkrachtingen gepleegd op de persoon van een kind dat de volle 
leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt, strafbaar gesteld met opsluiting van 
vijftien tot twintig jaar563

. Wordt geen rekening gehouden met verzachtende om
standigheden, dan is er sprake van een verplichte herhaling. Het betreft dan im
mers het specifieke geval van artikel 54 derde lid Sw., dat een straf voorziet van 
minimum zeventien jaar. Worden echter eerst de verzachtende omstandigheden 
in aanmerking genomen, dan kan een straf worden opgelegd van ten minste één 
jaar. Indien er op grond van verzachtende omstandigheden daadwerkelijk een 
(correctionele) gevangenisstraf zou worden opgelegd, is er sprake van herhaling 
van een wanbedrijf na een misdaad, waarbij de herhaling facultatief is. De aard 
van de herhaling is dus afhankelijk van het feit of al dan niet reeds toepassing 
werd gemaakt van de verzachtende omstandigheden, wat zelf dan weer afhanke
lijk is van de aard van de herhaling. Wellicht wordt in dergelijk geval best uitge
gaan van het abstract karakter van het misdrijf, zodat eerst de herhaling in reke
ning moet worden gebracht en dan de verzachtende omstandigheden. Probleem 
is dan wel weer dat artikel 80 Sw. geen melding maakt van een opsluiting van 
zeventien jaar, zodat niet meteen duidelijk is tot welke straf de opsluiting van 
minstens zeventien jaar kan worden getransformeerd. Vermits zeventien zich tus
sen vijftien en twintig bevindt, moet dan waarschijnlijk artikel 80 derde lid Sw. 
worden aangewend, zodat een gevangenisstraf van minstens een jaar mogelijk is. 

110. Ten slotte is er nog de mogelijkheid dat het hof van assisen een vrijheids
straf oplegt van precies vijf jaar. In de - eerder theoretische - hypothese dat het 
hof van assisen geadieerd is voor een misdaad strafbaar gesteld met opsluiting 
tot tien jaar564, zou men zich de vraag kunnen stellen of men dan te maken heeft 
met een misdaad, dan wel een wanbedrijf. Luidens artikel 25 Sw. is de duur van 
de correctionele gevangenisstraf immers ten hoogste vijf jaar, terwijl op grond 

562 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 819,452. 
563 Art. 3 7 5 zesde lid Sw. 
164 Vermits dergelijke feiten eerder worden gecorrectionaliseerd, zal dit in de praktijk zelden tot 

nooit voorkomen, tenzij het feit samenhangend is met een zwaardere misdaad gepleegd door 
een andere dader. Twee misdrijven die samenhangend zijn en tot de materiële bevoegdheid van 
verschillende strafgerechten behoren, worden immers behandeld door de hoogste instantie (R. 
DECLERCQ, o.c., nr. ] 086, 512). 
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van artikel 9 Sw. een opsluiting van vijf jaar een criminele straf uitmaakt. Nu is 
het zo dat het hof van assisen na aanneming van verzachtende omstandigheden 
ofwel een gevangenisstraf van vijf jaar kan opleggen, ofwel de opsluiting van vijf 
jaar kan bevelen. De gebruikte terminologie is in dat geval van het grootste be
lang: in het eerste geval betreft het een correctionele straf, in het tweede geval 
een criminele. 
Wat de andere gecorrectionaliseerde misdaden betreft, is de correctionele gevan
genisstraf ten hoogste tien jaar565

• Telkens het hof van assisen een vrijheidsstraf 
oplegt van vijf jaar tot en met tien jaar, moet de aard ervan dus worden achter
haald aan de hand van de gebruikte bewoordingen. Gelet op artikel 80 Sw. kan 
het immers zowel gaan om een gevangenisstraf als om een opsluiting. 

111. Er weze herhaald dat de vrijheidsstraf doorslaggevend is voor het bepalen 
van de aard van het misdri wanneer de opgelegde vrijheidsstraf gecombineerd 
wordt met een geldboete56 

• De hoegrootheid van de opgelegde geldboete is dan 
ook irrelevant. Overigens bestaan er thans geen strafbepalingen die een crimi
nele vrijheidsstraf voorzien en een geldboete die minder dan € 26 bedraagt, zo
dat zich wat dit betreft in de praktijk geen discussie mogelijk is. 

112. Ook reeds aangehaald, is dat een criminele straf nooit kan bestaan uit een 
geldboete alleen, tenzij het gaat om de veroordeling van een rechtspersoon567

• In 
dat geval stelt zich de vraag wanneer de opgelegde geldboete een crimineel ka
rakter kent en in welk geval het om een correctionele geldboete gaat. De wet -
en in het bijzonder artikel 41 bis Sw. - voorziet immers geen pecuniaire grens, 
zodat er geen duidelijk onderscheid bestaat tussen criminele en correctionele 
geldboeten568

. Weinig problemen stellen zich wanneer de wet op het feit levens
lange vrijheidsstraf stelt en de misdaad niet gecorrectionaliseerd wordt. De geld
boete heeft dan vanzelfsprekend een crimineel karakter. Gelet op artikel 41 bis 
tweede lid eerste streepje Sw., bedraagt de boete in dat geval minstens 
€ 240.000 en ten hoogste€ 720.000. 
Moeilijker wordt het echter wanneer de wet op het feit vrijheidsstraf (andere 
dan levenslang) en geldboete stelt, of een van die straffen alleen. Volgens de wet 
bedraagt de geldboete dan minstens € 500 vermenigvuldigd met het getal van 
de maanden van de minimumvrijheidsstraf, zonder echter lager te zijn dan de 
minimumgeldboete op het feit gesteld569

• Het maximum van de geldboete is be
paald op€ 2.000 vermenigvuldigd met het getal van de maanden van de maxi
mumvrijheidsstraf, zonder echter lager te zijn dan het dubbele van de maximum
geldboete. De geldboete voor valsheid in geschriften - strafbaar tfesteld met op
sluiting van vijf tot tien jaar en geldboete van€ 26 tot€ 2.00057 

- bedraagt ten 
aanzien van een rechtspersoon bijvoorbeeld minstens€ 30.000 en ten hoogste 
€ 240.000. Een geldboete van € 30.000 kan derhalve corresponderen met een 
misdaad. Maar een dergelijke geldboete kan echter evengoed worden opgelegd 

565 Art. 25 Sw. 
566 Cf. supra, randnr. 94, p. 86. 
567 Cf supra, randnr. 92, p. 83. 
568 Ph. TRAEST, "De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van rechtspersonen", l.c., 474. 
569 Art. 4 lbis tweede lid tweede streepje Sw. 
570 Art. 169 juncto art. 214 Sw. 
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naar aanleiding van een wanbedrijf. Onopzettelijke doodslag bijvoorbeeld, is 
strafbaar gesteld met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met 
geldboete van € 50 tot € 1.000. Voor rechtspersonen betekent dit een mini
mumgeldboete van€ 1.500 en een maximumgeldboete van€ 48.000. Een geld
boete van pakweg€ 40.000 is dus zowel mogelijk naar aanleiding van een mis
daad, als naar aanleiding van een wanbedrijf. De hoegrootheid van de opgelegde 
geldboete is dan ook geenszins een indicatie voor de aard van het misdrijf. Deze 
zal uiteraard blijken uit de aard van het vonnisgerecht dat de straf heeft uitge
sproken. Een geldboete opgelegd door de correctionele rechtbank maakt immers 
noodgedwongen een correctionele straf uit, vermits de correctionele rechtbank 
voor een misdaad slechts bevoegd is na aanneming van verzachtende omstandig
heden, waardoor enkel nog een correctionele straf kan worden uitgesproken. 
Anders is het evenwel wanneer de geldboete zou zijn uitgesproken door het hof 
van assisen. Deze geldboete kan uiteraard crimineel van aard zijn, doch het is 
ook mogelijk dat het hof van assisen na aanneming van verzachtende omstan
digheden slechts een correctionele straf uitspreekt. Dit geldt overigens ook voor 
geldboeten tussen de€ 120.000 en de€ 240.000. Het kan dan immers zowel 
gaan om het equivalent van een gevangenisstraf tussen de vijf en de tien jaar, als 
om het equivalent van een opsluiting tussen de vijf en de tien jaar571

• Ook een 
dergelijke geldboete kan dus zowel een crimineel als een correctioneel karakter 
kennen. De aard van de straf en het misdrijf moet dan blijken uit het veroorde
lend arrest, dat melding moet maken van de redenen die geleid hebben tot de 
bepaling van de opgelegde straf572

• Mocht het arrest geen uitsluitsel bieden om
trent de aard van de opgelegde straf en dus ook van het misdrijf, moet wellicht 
de voor de beschuldigde rechtspersoon meest gunstige hypothese worden ge
volgd, met name dat het een correctionele straf betreft. 
Dat ook in een strafzaak lastens een rechtspersoon verzachtende omstandighe
den worden aangenomen, is mogelijk omdat, eenmaal de strafrechtelijke verant
woordelijkheid van de rechtspersoon bewezen is, een straf wordt opgelegd con
form de algemene regels van de straftoemeting573

. Dit betekent dat de regels 
inzake de verzachtende omstandigheden, maar ook deze inzake de verzwarende 
omstandigheden, de wettelijke herhaling, de verschoningsgronden en de straf
bare poging en deelneming ook van toepassing zijn op rechtspersonen574

. Indien 
de rechter toepassing maakt van verzachtende omstandigheden, wat bij misda
den steeds kan575

, is het vanzelfsprekend niet langer mogelijk de maximumgeld
boete op te leggen. Welke marge dan wel van toepassing is, blijkt echter niet uit 
de wet. Artikel 80 Sw. maakt immers enkel melding van vrijheidsberovende 
straffen. Men kan natuurlijk eerst de straf verminderen conform artikel 80 Sw. 
en vervolgens de straffen vermeld in deze bepaling transformeren overeenkom
stig de in artikel 4 lbis § l Sw. opgenomen regeling. Dan kan een gecorrectiona
liseerde valsheid bijvoorbeeld aanleiding geven tot een geldboete van minimum 
€ 500 en maximum € 120.000576

• Alhoewel deze werkwijze misschien niet 

571 Zie ook supra, randnr. 110, p. 102. 
572 Art. 364bis Sv. 
573 Art. 4 lbis § 2 Sw. 
574 Zie H. VAN BAVEL, "De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoor

delijkheid van rechtspersonen", l.c., 221. 
575 Bij wanbedrijven moet rekening gehouden worden met art. 100 Sw. 
576 Cf. J. VANDENBERGHE, /.c., nr. 4, 156. 
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strookt met de bedoeling van de wetgever, lijkt niets zich ertegen te verzetten577. 
Hiermee is echter niet alles opgelost. Ook artikel 25 Sw. maakt immers enkel 
gewag van vrijheidsstraffen. Strikt genomen is er dus geen wettelijke bepaling 
die een maximum koppelt aan de correctionele geldboete. Ook artikel 38 Sw. 
brengt geen soelaas, omdat deze bepaling enkel een minimum oplegt. Toch lijkt 
het logisch dat de correctionele rechtbank na aanneming van verzachtende om
standigheden nog slechts correctionele straffen kan uitspreken voor de gecorrec
tionaliseerde misdaad. Terecht werd er door een aantal auteurs reeds op gewe
zen dat artikel 25 Sw. naar analogie dient te worden toegepast, zodat de geld
boete in beginsel578 maximaal € 120.000 (als equivalent van vijf jaar) kan 
bedragen voor een gecorrectionaliseerde misdaad waarvoor de wet als straf op
sluiting van tien jaar voorziet en maximum€ 240.000 (als equivalent van tien 
jaar) voor alle andere gecorrectionaliseerde misdaden579. 
In de praktijk zal de ten aanzien van een rechtspersoon door de correctionele 
rechtbank opgelegde geldboete - behoudens in geval van contraventionalisering 
- steeds een correctioneel karakter hebben en de - wellicht zeer uitzonderlijk -
door het hof van assisen opgelegde geldboete veelal doch zeker niet noodzakelijk 
een crimineel karakter. 

113. Met betrekking tot de verjaringstermijn voor misdaden moet een onder
scheid worden gemaakt naar gelang er al dan niet sprake is van denaturatie. 
Waar voor de niet-correctionaliseerbare misdaden een verjaringstermijn geldt 
van vijftien jaar, is de verjaringstermijn voor wanbedrijven (vijf jaar) in beginsel 
van toepassing op de gecorrectionaliseerde misdaden. Is de misdaad wel correc
tionaliseerbaar, maar gebeurde dat niet, dan is de verjaringstermijn 10 jaar. 

3.1.1. Niet gecorrectionaliseerde en niet-correctionaliseerbare 

misdaden 

114. De niet gecorrectionaliseerde misdaden worden behandeld door het hof 
van assisen en geven aanleiding tot het opleggen van een criminele straf. Deze 
straf bestaat dan, behalve wat de straffen uitgesproken ten aanzien van rechts
personen betreft, in levenslange opsluiting of opsluiting van bepaalde duur. 
Indien het hof van assisen verzachtende omstandigheden aanneemt, wat bij mis
daden steeds mogelijk is, kan ook een gevangenisstraf worden opgelegd. Het 
minimum van deze gevangenisstraf is afhankelijk van de straf op het feit ge
steld580. Gezien de gevangenisstraf een correctionele straf uitmaakt, is er dan 
sprake van een gecorrectionaliseerde misdaad. Niets belet het hof van assisen 
echter om na aanneming van verzachtende omstandigheden toch nog de opslui
ting te bevelen van de beschuldigde, maar dan voor een kortere duur. Zo kan 

177 Ph. TRAEST, "De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van rechtspersonen", l.c., 4 74. 

178 Een hogere geldboete is uiteraard mogelijk naar aanleiding van de aanwezigheid van herhaling 
of samenloop. 

579 H. VAN BAVEL, "De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijk
heid van rechtspersonen", l.c., 225 en Ph. TRAEST, "De wet van 4 mei 1999 tot invoering van 
de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen", l.c., 4 74. 

580 Zie art. 80 Sw. 
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voor moord - strafbaar gesteld met levenslange opsluiting581 - na aanneming 
van verzachtende omstandigheden ofwel tijdelijke opsluiting ofwel een gevange
nisstraf van minstens drie jaar worden uitgesproken582. In het eerste geval be
treft het feit dan een misdaad, in het tweede geval een gecorrectionaliseerde mis
daad. Het louter feit dat rekening werd gehouden met verzachtende omstandig
heden betekent dus uiteraard niet dat er noodzakelijk sprake zou zijn van 
correctionalisering. Dit is enkel zo indien een gevangenisstraf wordt opgelegd. 
Deze kan in beginsel de tien jaar niet overschrijden, twzij het feit slechts straf
baar is met opsluitin~ tot tien jaar, in welk geval de gevangenisstraf niet hoger 
kan zijn dan vijf jaar 83 . 
Ook het aannemen van strafverminderende verschoningsgronden kan ertoe lei
den dat een misdaad door het hof van assisen wordt gecorrectionaliseerd. Veel 
hangt dan af van de aard van de verschoningsgrond, vermits de strafverminde
ring die zij tot gevolg heeft, verschilt van verschoningsgrond tot verschonings
grond584. Zo zal het aannemen van uitlokking steeds tot gevolg hebben dat de 
misdaad wordt gecorrectionaliseerd585. Hetzelfde geldt voor de aangifte aan de 
overheid van een misdaad voortspruitend uit de Drugwet, voor zover deze aan
gifte de vervolging voorafgaat586. 

115. De verjaringstermijn voor misdaden die niet kunnen worden gecorrectio
naliseerd overeenkomstig artikel 2 van de wet op de verzachtende omstandig
heden, bedraagt vijftien jaar587. Dit geldt zowel voor de misdaden bepaald in het 
Strafwetboek als de misdaden voortvloeiend uit de bijzondere wetgeving588. 
De verjaringstermijn van vijftien jaar werd ingevoegd bij wet van 16 juli 
2002m, dat een tweede lid aan artikel 21 V.T.Sv. toevoegde. Voordien bedroeg 
de verjaringstermijn voor misdaden die niet voor correctionalisering vatbaar 
zijn derhalve tien jaar. Nog steeds is in artikel 21 V.T.Sv. algemeen gesteld dat de 
verjaring voor misdaden tien jaar bedraagt. Het tweede lid van deze bepaling 
voegt er echter aan toe dat de termijn vijftien jaar is ingeval het een misdaad 
betreft die niet in een wanbedrijf kan worden omgezet met toepassing van arti
kel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden. Dat 
nog steeds algemeen gesteld wordt dat de verjaringstermijn voor misdaden tien 
jaar bedraagt, is eigenlijk vreemd. In de praktijk zal immers eerder zelden nog 
sprake zijn van een verjaringstermijn van tien jaar. Vooreerst blijft de tienjarige 
termijn van toepassing als het feit een misdaad betreft die wordt bestraft door 
de in artikel 2lbis eerste lid Sw. opgesomde artikelen590. In die gevallen blijft de 

581 Art. 394 Sw. 
582 Art. 80 eerste lid Sw. 
583 Dergelijke feiten zullen weliswaar slechts zelden door het hof van assisen worden berecht (zie 

ook voetnoot nr. 564). 
584 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 863,474. 
585 Zie de art. 411-414 Sw. 
586 Zie art. 6 derde lid van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gift

stoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (B.S. 
6 maart 1921 ), dat verwijst naar art. 414 tweede en derde lid Sw. 

587 Art. 21 tweede lid V.T.Sv. 
588 Art. 28 eerste lid V.T.Sv. 
589 Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de ver

jaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen, B.S. 5 september 
2002. 

590 Het betreft de art. 372 tot 377, 379,380,409 en 433quinquies § l eerste lid, 1 ° Sw. 
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verjaringstermijn in geval van correctionalisering deze die bepaald is voor een 
misdaad591

• Een tweede geval waarbij de verjaringstermijn van tien jaar van toe
passing blijft, zal zich voordoen wanneer het hof van assisen een criminele straf 
uitspreekt voor een misdaad die overeenkomstig artikel 2 van de wet op de ver
zachtende omstandigheden wel correctionaliseerbaar is. Wordt wel gecorrectio
naliseerd (hetzij door het onderzoeksgerecht, hetzij door het vonnisgerecht), dan 
is de verjaringstermijn voor wanbedrijven van toepassing592

. De verjarings
termijn is dan dus vijf jaar. Is de misdaad niet correctionaliseerbaar overeenkom
stig artikel 2 van de wet op de verzachtende omstandigheden, dan is de 
verjaringstermijn vijftien jaar. De toepasselijkheid van de verjaringstermijn voor 
misdaden van tien jaar kan dan ook bezwaarlijk nog als algemene regel worden 
gehanteerd. 
De misdaden die niet in een wanbedrijf kunnen worden omgezet met toepassing 
van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandig
heden, zijn de misdaden die noch kunnen worden gecorrectionaliseerd door de 
raadkamer, noch door het openbaar ministerie rechtstreeks voor de correctio
nele rechtbank kunnen worden gebracht met mededeling van de verzachtende 
omstandigheden of de redenen van verschoning. Het betreft dus misdaden waar
van de in de wet bepaalde straf twintig jaar opsluiting te boven gaat en die niet 
zijn opgenomen in de uitzonderingsbep.alingen van artikel 2 derde lid van de wet 
op de verzachtende omstandigheden 93

. Toch zal de toepasselijke verjarings
termijn ook bij dergelijke misdaden niet steeds vijftien jaar zijn. Het is immers 
nog altijd mogelijk dat het hof van assisen een correctionele straf ople~t, waar
door de verjaringstermijn van wanbedrijven moet worden gehanteerd5 4

• 

116. Voornoemde wijziging van de verjaringstermijn voor niet-correctionali
seerbare misdaden is ingegeven door de dreigende verjaring in de tot op heden 
onopgeloste zaak van de zogenaamde "Bende van Nijvel". Het is overigens niet 
de eerste keer dat de wetgever ingreep teneinde een dreigende verjaring in een 
belangwekkende strafzaak te verhinderen. Ook de wet van 11 december 1998595 

was een gelegenheidswet die er kwam om een nakende verjaring tegen te 
gaan596

, wat nog het meest moge blijken uit het feit dat de schorsingsgrond die 
door deze wet werd ingevoerd ondertussen reeds werd afgeschaft omdat zij on
werkbaar was597

• In 1993 ten slotte, werd de verjaringstermijn voor wanbedrij
ven opgetrokken van drie naar vijf jaar, eveneens naar aanleiding van een drei
gende verjaring in een concrete strafzaak598

• 

591 Art. 2 lbis tweede lid V.T.Sv. Zie hierover infra, Uitzondering: misdaden bedoeld in de artikelen 
372 tot 377, 379,380,409 en 433quinquies § 1 eerste lid, 1 ° van het Strafwetboek, p. 110. 

592 Zie infra, Gecorrectionaliseerde misdaden, p. 108. 
593 Zie art. 2 derde lid, 1 °-7° van de Wet op de verzachtende omstandigheden. 
594 Zie art. 80 Sw. 
595 Wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, B.S. 16 december 1998. Zie hierover 
infra, Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht, p. 208. 

596 Met name in de zogenaamde "Securitas"-zaak (gewapende overvallen op geldtransporten). 
597 De afschaffing van de schorsing van de verjaring van de strafvordering trad in werking op 

1 september 2003, maar de gevolgen van die afschaffing werden op de valreep beperkt tot fei
ten na die datum gepleegd. Zie hierover meer uitgebreid infra, Inleiding van de zaak voor het 
vonnisgerecht, p. 208. 

598 Cf. infra, randnr. 123, p. 112. 
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In het oorspronkelijke wetsvoorstel tot verlenging van de verjaringstermijnen 
voor de niet-correctionaliseerbare misdaden werd een verdubbeling van de ver
jaringstermijn voorgesteld599

, wat zou betekenen dat de niet-correctionaliseer
bare misdaden slechts zouden verjaren na verloop van twintig jaar, onvermin
derd stuiting en schorsing van de verjaring. Zelfs zonder schorsing zou de ter
mijn dan de facto maar liefst veertig jaar kunnen bedragen. In een helder 
moment oordeelde de wetgever echter dat een verjaringstermijn van vijftien jaar 
wel kan volstaan en werd een amendement in die zin ingediend door de rege
ring600, dat ook werd aanvaard. 

3.1.2. Gecorrectionaliseerde misdaden 

117. Misdaden kunnen ofwel gecorrectionaliseerd worden door het hof van as
sisen of de correctionele rechtbank, ofwel door het onderzoeksgerecht dat de 
zaak naar de correctionele rechtbank verwijst. 

118. Het hof van assisen kan na aanneming van verzachtende omstandigheden 
een correctionele straf opleggen, zonder daartoe echter verplicht te zijn. De 
marge waarbinnen het hof van assisen zich kan begeven wordt bepaald in artikel 
80 Sw. en hangt af van de straf op het feit gesteld. Wordt het feit gestraft met 
levenslange opsluiting, dan kan na aanneming van verzachtende omstandighe
den ofwel een tijdelijke opsluiting worden uitgesproken, ofwel een gevangenis
straf van minstens drie jaar. Misdaden die strafbaar zijn gesteld met opsluiting 
van twintig tot dertig jaar worden na aanneming van verzachtende omstandig
heden bestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar, respectievelijk 
gedurende een kortere termijn, of door gevangenisstraf van minstens drie jaar. 
Is de misdaad strafbaar met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar, dan is 
opsluiting van vijf tot vijftien jaar of een gevangenisstraf van ten minste één jaar 
mogelijk. Indien het feit strafbaar gesteld is met opsluiting van tien tot vijftien 
jaar ten slotte, wordt na aanneming van verzachtende omstandigheden opslui
ting van vijf jaar tot tien jaar opgelegd, hetzij een gevangenisstraf van ten minste 
zes maanden. Indien het hof van assisen er in deze gevallen voor opteert om een 
gevangenisstraf op te leggen, is er sprake van correctionalisering. Deze gevange
nisstraf kan ten hoogste tien jaar bedragen601 . Is er echter sprake van opsluiting, 
dan is er geen sprake van denaturatie, ongeacht de duur van de opsluiting. Op
sluiting is immers een criminele straf602 . 

119. De correctionalisering van een misdaad kan ook gebeuren door het onder
zoeksgerecht, of door de correctionele rechtbank wanneer zij is geadieerd door 
een rechtstreekse dagvaarding uitgaande van het openbaar ministerie onder ver
melding van de gronden tot correctionalisering. Correctionalisering door de 
raadkamer of de correctionele rechtbank gebeurt meestal door aanneming van 
verzachtende omstandigheden, doch ook het aannemen van een strafverminde-

599 Wetsvoorstel tot verlenging van de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare mis-
daden, Pari. St. Kamer 2001-02, nr. 1625/001, 6. 

60° Cf. Pari. St. Kamer 2001-02, nr. 1625/005, 6. 
601 Art. 25 Sw. 
602 Cf. art. 7 Sw. 

LARCIER 



Hoofdstuk IV • De verjaring van de strafvordering naar Belgisch recht 109 

rende verschoningsgrond kan hieraan ten grondslag liggen603
• Dit laatste is niet 

steeds zo geweest. Aanvankelijk oordeelde de rechtspraak en de rechtsleer dat 
het al dan niet aannemen van een strafbare verschoningsgrond een oordeel over 
de grond van de zaak impliceerde en dat het de jury toekwam daarover uit
spraak te doen604

• 

In heel wat gevallen zal de correctionalisering dan ook reeds geschieden ter ge
legenheid van de regeling der rechtspleging. De raadkamer kan immers verwij
zen naar de correctionele rechtbank als er redenen zijn om aan te nemen dat het 
feit aanleiding zal geven tot een correctionele straf wegens verzachtende omstan
digheden of gronden van verschoning605

, voor zover de in wet bepaalde straf 
twintig jaar opsluiting niet te boven gaat606

• Ook wanneer de wettelijk voorziene 
straf twintig jaar opsluiting te boven gaat, is correctionalisering in welbepaalde 
gevallen mogelijk. Deze zijn opgesomd in artikel 2 derde lid, 2° tot en met 7° 
van de wet op de verzachtende omstandigheden. De beschikking waarbij de 
raadkamer een misdaad correctionaliseert, dient te worden gemotiveerd. 
Meestal gebeurt dit door het overnemen van de gronden van de eindvordering, 
wat regelmatig is 607

. 

Het voorgaande vereist uiteraard dat een gerechtelijk onderzoek werd gevoerd. 
Wanneer enkel sprake is geweest van een opsporingsonderzoek, kan de procu
reur des Konings, wanneer hij van oordeel is dat er wegens verzachtende om
standigheden of wegens een grond van verschoning geen grond is om een hogere 
straf te vorderen dan een correctionele, de beklaagde rechtstreeks voor de cor
rectionele rechtbank dagvaarden of oproepen, onder vermelding van de ver
zachtende omstandigheden of reden van verschoning608

• Deze mogelijkheid 
werd ingevoerd door de wet van 11 juli 1994 houdende hervorming van de po
litierechtbanken en modernisering van de strafwetgeving609

• Voordien kon een 
misdaad slechts na correctionalisering door het onderzoeksgerecht bij de correc
tionele rechtbank aanhangig worden gemaakt. 
Tussen beide modaliteiten van correctionalisering bestaat een belangrijk ver
schil. Wordt de correctionalisering uitgesproken door het onderzoeksgerecht, 
dan is deze in beginsel bindend voor het vonnisgerecht610

. Wordt de correctio
nele rechtbank evenwel geadieerd na rechtstreekse dagvaarding door het parket, 
dan kan zij zich nog steeds onbevoegd verklaren wanneer de verzachtende om
standigheden niet worden aangenomen. 

603 Zie bv. K.!. Bergen 12 augustus 1988, Rev. dr. pén. 1989, met noot J.S. 
604 Zie hierover R. DECLERCQ, "Onderzoeksgerechten", o.c., nr. 253, 96, die er op wijst dat aan

vankelijk ook de stelling bestond dat een verschoonbare misdaad niet naar de correctionele 
rechtbank kon worden verwezen, maar dat het onderzoeksgerecht bij de verwijzing naar het 
hof van assisen wel de verschoningsgrond kon vermelden, zonder dat de jury hierdoor echter 
gebonden zou zijn. 

605 Art. 2 eerste lid van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden. Zie ook 
art. 130 Sv. 

606 Art. 2 derde lid, 1 ° van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden. 
607 Cass. 13 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1293 en Rev. dr. pén. 1990, 1025. 
608 Art. 2 tweede lid van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden. 
609 B.S. 21 juli 1994. 
610 Zie evenwel supra, randnr. 102, p. 90. 
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3.1.2.1. Principe 

120. Gecorrectionaliseerde misdaden kunnen wat de verjaring van de strafvor
dering betreft, worden gelijkgeschakeld met wanbedrijven. De toepasselijke ver
jaringstermijn is derhalve vijf jaar611

• 

3.1.2.2. Uitzondering: misdaden bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 
379, 380, 409 en 433quinquies § 1 eerste lid, 1 • van het Straf
wetboek 

121. Op het principe dat een gecorrectionaliseerde misdaad verjaart zoals een 
wanbedrijf, bestaat een belangrijke uitzondering. Conform artikel 2lbis tweede 
lid V.T.Sv. blijft de verjaringstermijn van de strafvordering in geval van correc
tionalisering van een misdaad bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379, 380, 
409 en 433quinquies § l eerste lid, 1 ° Sw. tien jaar. Deze bepalingen bestraffen 
een aantal zedenmisdrijven (aanranding van de eerbaarheid, verkrachting en ex
ploitatie van prostitutie), infibulatie (of andere vormen van genitale verminking 
van een persoon van het vrouwelijk geslacht) en met mensenhandel gelijk
gestelde gedragingen. De uitzondering vervat in artikel 2lbis tweede lid V.T.Sv. 
werd ingevoerd door de wet van 28 november 2000612

, in werking getreden op 
1 april 2001613

• Hiermee zocht de wetgever aansluiting bij de reeds eerder geuite 
doelstelling om de verjaring van de strafvordering bij zedenfeiten gepleegd op 
minderjarigen te bemoeilijken. In 1995 werd immers beslist om de verjaring 
voor dergelijke feiten pas een aanvang te laten nemen op het ogenblik dat het 
slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt en dus niet op de dag van het 
(laatste) misdrijf614

• De idee om de verjaringstermijn voor seksuele delicten ook 
bij correctionalisering op tien jaar te houden, werd voorgesteld door de Natio
nale Vrouwenraad615

• De wetgever ging hierop in, onder meer omdat men aan 
slachtoffers van zedenfeiten gepleegd tijdens de minderjarigheid de kans wou 
geven om tot de leeftijd van achtentwintig jaar een ontvankelijke klacht te kun
nen indienen616

• De wetgever wees er in dit verband op dat slachtoffers van der
gelijke feiten vaak pas na verloop van vele jaren bij machte zijn om het hun 
aangedane leed te verwoorden617

• In de loop van het parlementair debat werd 
overigens ook een amendement ingediend dat ertoe strekte om voornoemde fei-

611 Zie ook infra, Niet gecontraventionaliseerde wanbedrijven, p. 112. 
612 Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, B.S. 

17 maart 2001. 
613 Aanvankelijk had deze uitzondering enkel betrekking op zedenmisdrijven. De art. 409 en 

433quinquies § l eerste lid, 1 ° Sw. werden pas later (respectievelijk in 2000 en 2005) aan 
art. 2lbis tweede lid V.T.Sv. toegevoegd (zie infra, randnr. 171, p. 157). 

614 Art. 2lbis V.T.Sv., ingevoegd bij art. 1 van de Wet van 13 april 1995 betreffende seksueel mis
bruik ten aanzien van minderjarigen (B.S. 25 april 1995, err., B.S. 17 juni 1995 en 6 juli 1995). 
Zie hierover ook infra, Zedendelicten, infibulatie en mensenhandel gepleegd op de persoon van 
een minderjarige, p. 157 e.v. 

615 Cf. Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-280/5, 24. 
616 Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2/280/5, 116. 
617 Pari. St. Kamer 1998-99, 10. Zie echter over het gevaar van een laattijdig onderzoek naar der

gelijke feiten M.M. KARLSSON, "Time out of mind: memory, sexual abuse and the statute of lim
itations", in J. BJARUP en M. BLEGVAD (eds.), Time, law and society. Proceedings of a Nordic 
symposium held May 1994 at Sandbjerg Gods, Denmark, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
1995, 41-53. 
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ten slechts te laten verjaren door verloop van dertig jaar618
. In de toelichting bij 

dit amendement verwees de indiener onder meer naar de zogenaamde "oproep 
van Lausanne", waarvan de initiatiefnemers reeds aandrongen om misdaden 
tegen kinderen te beschouwen als een misdaad tegen de mensheid teneinde de 
onverjaarbaarheid ervan te bekomen619. 
Toch werd het feit dat de correctionalisering van de in artikel 2lbis eerste lid 
V.T.Sv. bedoelde misdaden niet tot gevolg heeft dat de verjaringstermijn van 
wanbedrijven moet worden toegepast, niet zonder slag of stoot door de wetge
ver aanvaard. Zo werd er tijdens de parlementaire bespreking op gewezen dat 
het om een zeer zware uitzondering op een algemeen principe gaat620 en het 
hoegenaamd niet de bedoeling kan zijn te komen tot een systematische verlen
ging van de verjaringstermijn bij elke vorm van correctionalisering621 . Met dit 
laatste wordt bedoeld dat de inhoud van artikel 2lbis V.T.Sv. een uitzonderings
regime uitmaakt en de wetgever bijgevolg niet de intentie heeft om dit regime 
ook toepasbaar te maken op alle andere misdaden die worden gecorrectionali
seerd622. Ook werd opgemerkt dat de bewijsproblematiek nog toeneemt naar
mate de feiten zich verder in het verleden situeren623 . 
Belangrijk is wel dat - ongeacht de verwijzing van de wet naar de artikelen 3 72 
tot 377, 379,380,409 en 433quinquies § l eerste lid, 1 ° Sw., waarvan sommige 
bepalingen ook betrekking kunnen hebben op feiten gepleegd op meerderjarigen 
- het behoud van de tienjarige verjaringstermijn bij correctionalisering enkel 
geldt wanneer het feiten betreft die gepleegd werden op de persoon van een 
minderjarige624

. Wanneer een zedenmisdrijf gepleegd op de persoon van een 
meerderjarige wordt gecorrectionaliseerd, heeft dat derhalve nog steeds tot ge
volg dat de verjaringstermijn voor wanbedrijven dient te worden toegepast. Dat 
zou ook de doelstelling van de wetgever zijn geweest625, alhoewel die doelstel
ling wel erg ongelukkig werd verwoord626 . 

618 Amendement nr. 7 van mevrouw Herzet en de heren Barzin en Duquesne, Pari. St. Kamer 
1998-99, nr. 1907/2, 4. 

619 Zie Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1907/2, 4 en Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1907/7, 10. 
620 Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-280/5, 117. 
621 Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-280/5, 119. 
622 Bij de bespreking van de programmawet van 24 december 1993, waarbij de verjaringstermijn 

voor wanbedrijven werd verlengd van drie naar vijf jaar (cf. infra, randnr. 123, p. 112), werd 
nog een amendement ingediend volgens hetwelk elke gecorrectionaliseerde misdaad verjaart 
door verloop van tien jaar (Pari. St. Kamer 1993-94, nr. 1211/3, amendement nr. 27). Dit 
amendement werd evenwel niet aangenomen. 

623 Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-280/5, 118. 
624 Cass. 12 oktober 2004, R. W. 2004-05, 1350, met noot Ch. DE ROY. Dit arrest had betrekking 

op feiten die zowel tijdens de minderjarigheid als de meerderjarigheid van het slachtoffer wer
den gepleegd. Het standpunt van het Hof van Cassatie leidt dan ook tot de merkwaardige vast
stelling dat een dader van seksuele misdrijven gepleegd op een minderjarige wat de verjaring 
betreft beter af is als hij ook (kort) na de meerderjarigheid van het slachtoffer nog een feit 
pleegt. In dat geval beschikt het slachtoffer immers maar over een termijn van 5 jaar om een 
ontvankelijke klacht neer te leggen. Men kan zich afvragen of een dergelijk standpunt de toets 
van het Arbitragehof zou doorstaan. 

625 Ch. DE RoY, "De verjaring van pedoseksuele feiten", noot onder Cass. 12 oktober 2004, R. W. 
2004-05, nrs. 5-7, 1351-1352. 

626 Zie ook Ch. DE RoY, "De strafprocedure en pedoseksuele misdrijven. Naar een bijzonder straf
procesrecht?", NjW 2003, 516. 
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122. Dat de correctionalisering van de in artikel 2lbis V.T.Sv. bedoelde misdrij
ven niet tot gevolg heeft dat de verjaringstermijn van wanbedrijven moet wor
den toegepast, werd in de literatuur reeds aanzien als een uitzondering op het 
principe dat het de straf in concreto - en niet de straf in abstracto - is die de aard 
van het misdrijf en derhalve ook de verjaringstermijn bepaalt627. Deze interpre
tatie moet ongetwijfeld worden genuanceerd. Artikel 2lbis V.T.Sv. heeft immers 
geen weerslag op de aard van de in die bepaling opgesomde misdrijven, die net 
zoals andere misdaden die worden gecorrectionaliseerd voor de toepassing van 
sommige elementen van materieel of formeel strafrecht als wanbedrijf worden 
beschouwd en voor andere elementen als misdaad628 . Het enige onderscheid tus
sen een klassieke misdaad en een misdaad zoals bedoeld in artikel 2lbis V.T.Sv., 
is dat enkel de eerste bij correctionalisering geacht worden een wanbedrijf te zijn 
voor wat betreft de verjaring van de strafvordering. De toepassing van alle an
dere aspecten van materieel en formeel strafrecht, is voor beide types van mis
daden voor het overige volstrekt vergelijkbaar. 

3.2. Wanbedrijven 

3.2.1. Niet gecontraventionaliseerde wanbedrijven 

123. Wanbedrijven die niet worden gecontraventionaliseerd en die derhalve 
worden beteugeld met een correctionele straf, verjaren door verloop van een ter
mijn van vijf jaar. Dit is niet steeds zo geweest. Vroeger - en dit vanaf de totstand
koming van de Code d'instruction criminelle van 1808 - bedroeg de verjaring
stermijn voor wanbedrijven slechts drie jaar. Met de programmawet van 
24 december 1993 werd de verjaringstermijn evenwel verlengd tot vijf jaar629. 
Toch was niet iedereen het eens met de verlenging van de verjaringstermijn voor 
wanbedrijven. De belangrijkste kritiek die in het kader van de parlementaire 
werkzaamheden werd geuit, is dat de algemene verlenging voor alle wanbedrij
ven tot gevolg heeft dat ook de minder ernstige wanbedrijven onder dit regime 
komen te vallen. In het parlement werd het voorbeeld gegeven van de gewone 
fietsendiefstal, die in geval van stuiting tot zowat tien jaar na de feiten kan wor
den vervolgd630. Dit was nochtans niet de oorspronkelijke bedoeling van de wet
gever631. De minister van Justitie repliceerde op deze kritiek met de weinig bruik
bare stelling dat voor kleinere misdrijven zo nodig het adagium de minimis non 
curat praetor kan toegepast worden 632. De geformuleerde kritiek bevat ongetwij
feld een grond van waarheid, temeer de verlenging van de verjaringstermijn in 
aanvang werd gemotiveerd door te verwijzen naar de complexiteit van de finan
ciële misdrijven en het feit dat het gerecht soms erg laat en per toeval kennis krijgt 
van die misdrijven633 . Overigens werd ook door de Raad van State gewezen op 

627 1. WATTIER, "La loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs", J. T. 
2001, 446. 

628 Zie supra, Parenthesis: enkele beschouwingen over de denaturatie van een misdrijf, p. 94. 
629 Zie hierover supra, randnr. 67, p. 62. 
630 Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 909-2, 12. 
631 Pari. St. Kamer 1993-94, nr. 1211/8, 9. 
612 Ibid. 
6

·
13 Pari. St. Kamer 1993-94, nr. 1211/8, 6 
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de discrepantie tussen de doelstelling van de wetgever enerzijds en de uiteinde
lijke maatregel anderzijds634

. Anderzijds is ook een selectieve toepassing van een 
langere verjaringstermijn zoals aanvankelijk was voorzien, voor kritiek vatbaar. 
Zo zijn vooreerst niet alle zaken van bijvoorbeeld misbruik van vertrouwen of 
heling dermate complex dat zij zeer uitgebreide opsporingen en expertises in zeer 
gespecialiseerde materies tot gevolg hebben 635

. Bovendien zou het verschillend 
behandelen van verscheidene wanbedrijven, waarvan de door de wet voorziene 
strafmaat nochtans dezelfde kan zijn, ongetwijfeld leiden tot discussies nopens 
het gelijkheidsbeginsel636

. Met de algemene verlenging van de verjaringstermijn 
voor wanbedrijven, ging de wetgever deze discussies uit de weg en werd expliciet 
gekozen voor de uniformiteit van de verjaring van wanbedrijven637

• Een ander 
element dat in het kader van het parlementair debat herhaaldelijk werd gehekeld, 
betreft het feit dat een dermate belangrijke wijziging werd doorgevoerd in een 
programmawet, wat geen ernstig debat mogelijk maakte618

• 

Ook in de rechtsleer werd de verlenging van de verjaringstermijn lang niet op 
algeheel gejuich onthaald. Volgens sommigen deed de wetgever hiermee voorna
melijk aan symptoombestrijding en bleef de werkelijke oorzaak - het talmen van 
de Administratie der Bijzondere Belastingsinspectie - in heel wat dossiers onaan
geroerd 639. Deze stelling werd dan weer gepareerd door het openbaar ministerie, 
dat bij monde van advocaat-generaal Ockers de lange duur van de re~eling der 
rechtspleging in fiscale strafzaken als boosdoener naar voren schoof6 0

. Boven
dien zou ook het parket niet onverdeeld gelukkig zijn met de verlenging van de 
verjaringstermijn voor wanbedrijven, maar dan wel vanuit de overweging dat 
dit de verdediging ertoe kan verleiden de proceduregeschillen op te stapelen, 
teneinde ondanks alles nog de eindstreep van de verjaring te bereiken641

. Meer 
heil werd door het openbaar ministerie dan ook gezien in een schorsing van de 
verjaring tijdens de hele duur van het uitstel van de strafrechtspleging dat op 
vraag van de verdediging wordt toegestaan, alsook tijdens de hele duur van de 
rechtspleging met betrekking tot een proceduregeschil dat door de verdediging 
wordt opgeworpen. Naar aanleiding hiervan werd fijntjes opgemerkt dat men 
het de verdediging uiteindelijk nog kwalijk zou nemen dat zij zich verdedigt642

. 

Met Tournicourt hekelde ook Quarré de verwerpelijke gewoonte van de Bel
gische wetgever om veeleer de wet te wijzigen dan het werkelijke probleem aan 
te pakken, wat hij de zucht naar "la facilité politique" noemde643

. Wat het wer
kelijk probleem was, leek voor deze auteur klaar en duidelijk. Voornamelijk de 
traagheid van onderzoeken, en inzonderheid de onverklaarbare inertie van het 

634 Zie Pari. St. Kamer 1993-94, nr. 1211/8, 7, waar wordt gesteld dat "de wetgever zal moeten 
uitmaken of die ratio legis, wat de belastingfraude betreft, gerechtvaardigd is ten aanzien van 
alle vermelde strafbare feiten, zonder onderscheid tussen de minder zware en de zware". 

635 R. VERSTRAETEN, "Verjaringstermijnen en wetsvoorstel inzake afluisteren", l.c., 586-587. 
636 Ibid. 
637 Cf.]. MESSINE, "Les dispositions pénales de la loi-programme", J. T. 1994, 284-285. 
638 Zie o.m. Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 909-2, 12. 
639 R. ToURNIC:OURT, "De verlenging van de verjaringstermijn voor wanbedrijven. Niets meer dan 

symptoombestrijding", l.c., 2. 
640 J. ÜCKERS, "Het standpunt van het openbaar ministerie", Vlaams Jurist Vandaag 1994, afl. 5, 13. 
641 Ibid. 
642 R. VERSTRAETEN, "De afwezigheid van verjaring van de strafvordering", noot onder Cass. 

5 april 1996, R. Cass. 1996, 250. 
643 Ph. QUARRÉ, "L'allongement de la prescription des délits et le délai raisonnable", Journ. Proc. 

1994, afl. 254, 8-9. 
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parket bij het opstellen van de eindvordering met als doel de verwijzing naar het 
vonnisgerecht, moesten er aan geloven. Ook de overbelasting van de vonnisge
rechten werd vernoemd. De remedie moest dus worden gezocht in een verbete
ring van de functionering van het oEenbaar ministerie, een toename van de mid
delen en een groter aantal rechters 44. Een loutere verlenging van de verjarings
termijn verandert niets aan de structurele problemen645 . Een andere kritiek die 
naar aanleiding van de verlenging van de verjaringstermijn werd geformuleerd, 
is dat de druk om een zaak zo snel mogelijk af te handelen wordt verlicht en 
hierdoor heel wat meer zaken in aanmerking zullen komen voor een schending 
van het recht op een berechting binnen een redelijke termijn 646. Dat er inderdaad 
in meer zaken dan vroeger wordt opgeworpen en ook aangenomen dat de rede
lijke termijn werd overschreden, lijkt inderdaad juist te zijn647. Wellicht heeft dat 
echter ook te maken met het standpunt van het Hof van Cassatie dat de loutere 
overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot de onontvankelijkheid 
van de strafvordering648 , waardoor een vonnisrechter ongetwijfeld meer dan 
vroeger geneigd is om de overschrijding van de redelijke termijn ook daadwer
kelijk te aanvaarden. 

3.2.2. Gecontraventionaliseerde wanbedrijven 

124. Een wanbedrijf kan worden gecontraventionaliseerd door het onderzoeks
gerecht ter gelegenheid van de regeling der rechtspleging649, of door het vonnis
gerecht. Dit laatste kan zowel de correctionele rechtbank zijn, als de politierecht
bank. De politierechtbank is immers niet enkel bevoegd voor overtredingen, 
maar ook voor welbepaalde wanbedrijven die de wet expliciet aan deze instantie 
heeft toevertrouwd. Zo is de politierechtbank bijvoorbeeld bevoegd voor onop
zettelijke doding en slagen en verwondingen die het gevolg zijn van een verkeers
ongeval650. De wanbedrijven die exclusief aan de politierechtbank werden toever
trouwd, kunnen uiteraard niet door de correctionele rechtbank worden berecht. 
In zulke gevallen is de correctionele rechtbank meteen onbevoegd651 . Indien voor 
een contraventionaliseerbaar wanbedrijf enkel een opsporingsonderzoek werd 
gevoerd, wat veelal zo is, wordt de politierechtbank geadieerd door dagvaarding 
of oproeping bij proces-verbaal uitgaande van de procureur des Konings, met 
vermelding van de verzachtende omstandigheden652. De politierechtbank kan de 

644 Ook R. VERSTRAETEN wees op het tekort aan manschappen en middelen voor de opsporings-
diensten als oorzaak voor de lange duur van onderzoeken ("Verjaringstermijnen en wetsvoor
stel inzake afluisteren", l.c., 594 ). 

645 Ibid. 
646 R. VERSTRAETEN, "Verjaringstermijnen en wetsvoorstel inzake afluisteren", l.c. 594. 
647 Vroeger werd nog wel eens gesteld dat de verjaring van de strafvordering een voldoende waar

borg inhield om een overschrijding van de redelijke termijn te vermijden (cf Cass. 4 oktober 
1978, Pas. 1979, I 153 en de conclusie van procureur-generaal Krings, die wel opmerkt dat de 
redelijke termijn bij misdaden korter zal zijn dan de verjaringstermijn), wat weliswaar werd 
bekritiseerd (F. LAMBRECHTS, "De achterstand in gerechtszaken en de rechten van de mens", R. W. 
1984-85, 795). Een dergelijk standpunt zou vandaag wellicht niemand nog durven verdedigen. 

648 Cf infra, randnr. 308, p. 292. 
649 Art. 4 eerste lid van de Wet op de verzachtende omstandigheden. 
650 Ook al deed dit verkeersongeval zich voor op privaat terrein (zie o.m. Cass. 3 november 1998, 

T.A.V. W. 1998, 273, met noot L. SOETEMANS). 
651 Cass. 21 april 1975, Arr. Cass. 1975, 929 en Cass. 20 november 1996, Arr. Cass. 1996, nr. 445. 
652 Art. 4 tweede lid van de Wet op de verzachtende omstandigheden. 
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verzachtende omstandigheden dan echter wel afwijzen en zich onbevoegd verkla
ren, wat niet mogelijk is als de verzachtende omstandigheden werden aangeno
men door de raadkamer653

. 

Waar correctionalisering mogelijk is door het aannemen van verzachtende om
standigheden of een verschoningsgrond, kan contraventionalisering evenwel en
kel gesteund worden op verzachtende omstandigheden654

• 

125. Anders dan voor gecorrectionaliseerde misdaden het geval is, waarop in 
beginsel de verjaringstermijn van wanbedrijven van toepassing is, verjaren ge
contraventionaliseerde wanbedrijven niet door eenzelfde termijn als overtredin
gen (zes maanden). Artikel 21 tweede lid V.T.Sv. bepaalt immers dat de termijn 
een jaar is ingeval een wanbedrijf wordt omgezet in een overtreding. Wanneer 
voor een wanbedrijf een politiestraf wordt uitgesproken - hetzij door de politie
rechtbank, hetzij door de correctionele rechtbank - geldt dus een verjarings
termijn van één jaar. 

126. Indien een politiestraf wordt uitgesproken voor een misdrijf dat bij wet 
strafbaar is met een politiestraf als minimum en een correctionele straf als maxi
mum, dan is de verjaringstermijn echter zes maanden 655

• Het misdrijf wordt dan 
niet als een gecontraventionaliseerd wanbedrijf beschouwd, maar als een over
treding. In de zaak die aanleiding gaf tot voornoemd arrest van 3 mei 1971, 
werd een geldboete uitgesproken van 20 frank voor een misdrijf strafbaar ge
steld met een geldboete van 20 frank tot 200 frank. Omdat slechts een politie
straf werd uitgesproken en het Hof van Cassatie vaststelde dat de verjarings
termijn van zes maanden reeds was overschreden op de dag van het vonnis, werd 
overgegaan tot verbreking van het bestreden vonnis. Op die stelling werd wel 
reeds kritiek geformuleerd656

• 

3.3. Overtred;ngen 

12 7. Overtredingen verjaren in beginsel door een termijn van zes maanden. Op 
dit principe bestaan echter heel wat uitzonderingen, die terug te vinden zijn in 
bijzondere wetgeving. De belangrijkste afwijkende verjaringstermijn is deze voor 
de inbreuken op de verkeerswetgeving, die verjaren door verloop van één jaar657

. 

4. füjzondere wetgeving 

128. De verjaringstermijnen vervat in artikel 21 V.T.Sv. zijn eveneens toepasse
lijk op de misdrijven omschreven in bijzondere wetgeving, tenzij deze wetgeving 
hiervan uitdrukkelijk afwijkt658

• In heel wat bijzondere wetgeving wordt inder-

653 Zie resp. art. 5 tweede en eerste lid van de Wet op de verzachtende omstandigheden. 
654 R. DECLERCQ, HOnderzoeksgerechten", o.c., nr. 253, 96. 
655 Cass. 3 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 861. Zie ook Cass. 9 maart 1964, Pas. 1964, I, 736 en Cass. 

2 mei 1966, Pas. 1966, I, 1117. 
656 Zie R. DECLERCQ, o.c., nr. 155, 86, hierin bijgetreden door R. VERSTRAETEN en B. SPRIET (l.c., 

480-481). 
657 Art. 68 van de Wegverkeerswet. Zie hierna, randnr. 130, p. 116. 
658 Art. 25 eerste lid V.T.Sv.; zie ook Cass. 23 juni 1981, Pas. 1981, I, 1219. 
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daad een specifieke verjaringstermijn voorzien. Het is dan ook cruciaal telken
male te verifiëren of de toepasselijke wet al dan niet een dergelijke bepaling 
inhoudt. Hierna worden een aantal van deze bijzondere verjaringstermijnen 
weergegeven. 

129. Belangrijk is dat de gehanteerde strafmaat zonder invloed blijft op de ver
jaringstermijn die expliciet werd voorzien in een bijzondere wet659. In dergelijk 
geval wordt dus afgeweken van het principe dat de verjaringstermijn wordt be
paald aan de hand van de aard van de opgelegde straf660. Indien in een bijzon
dere wet uitdrukkelijk een specifieke verjaringstermijn wordt bepaald, blijft 
deze termijn - zelfs zo hij overeenstemt met de termijn van gemeen recht - als 
absolute regel gelden en is hij ook toepasselijk wanneer uiteindelijk een straf van 
een lagere misdrijfcategorie wordt uitgesproken661 . 

130. Verkeerswetgeving. - De ongetwijfeld voor de praktijk belangrijkste uit
zondering is terug te vinden in de verkeerswetgeving. Conform artikel 68 van de 
Wegverkeerswet verjaart de strafvordering die het gevolg is van die wet of van 
de ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten, door verloop van een jaar. Wat de 
verjaringstermijn betreft, zijn deze misdrijven dus gelijk te schakelen met gecon
traventionaliseerde wanbedrijven662

• Evenwel wordt een uitzondering gemaakt 
voor bepaalde misdrijven die verjaren door verloop van een termijn van drie 
jaar. Het betreft rijden zonder (geldig) rijbewijs of het afleggen van een valse 
verklaring teneinde een rijbewijs of leervergunning te bekomen663, vluchtmis
drijf664, rijden met een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milli

69
ram, wei

geren een ademtest of bloedproef af te leggen of sturen spijts verval6 5 en rijden 
onder invloed van drugs of geneesmiddelen666. Uiteraard kunnen deze termijnen 
worden gestuit of geschorst667. 
De verjaringstermijn van een jaar is van toepassing op alle misdrijven tegen de 
wetten en de reglementen betreffende de politie op het wegverkeer668 , dit uiter
aard onverminderd de specifieke verjaringstermijn van drie jaar voor de in arti
kel 68 Wegverkeerswet opgesomde misdrijven669. De bijzondere verjaringster
mijn van een jaar is evenwel niet van toepassing op de inbreuken op het K.B. van 
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan 
de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren 

659 P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 12, 286. Zie ook o.m. Cass. 14 november 1921, Pas. 1922, I, 66 en 
Cass. 17 december 1923, Pas. 1924, I, 83. 

660 D. MERCKX, "Betreffende de verjaringstermijnen inzake bijzondere strafwetten", noot onder 
Cass. 9 november 1988, R. W. 1989-90, 922. 

661 Cass. 9 november 1988, Arr. Cass. 1988-89, nr. 143 en R.W. 1989-90, 921, met noot 
D. MERCKX. 

662 Cf. Cass. 4 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 266. 
663 Art. 30 § 2 Wegverkeerswet. In geval van valse verklaring begint de termijn te lopen vanaf de 

dag waarop de valse verklaring wordt afgelegd (zie bv. Cass. 14 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-
82, 236 en De Verz. 1982, 429, met noot). 

664 Art. 33 Wegverkeerswet. 
665 Art. 34 § 2 Wegverkeerswet. 
666 Art. 35 en art. 37bis § 1 Wegverkeerswet. 
667 Zie bv. Cass. 23 oktober 1967, Pas. 1968, I, 268. 
668 Cass. 6 oktober 1930, R.G.A.R. 1930, 694. 
669 Of het feit uiteindelijk een wanbedrijf, dan wel een overtreding oplevert, is zonder invloed op 

deze verjaringstermijn (zie ook supra, randnrs. 90, p. 82 en 129, p. 116). 
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moeten voldoen670
. Overeenkomstig artikel 81 van dat Besluit671 worden de 

overtredingen erop immers gestraft met de in de wet van 21 juni 1985672 ge
stelde straffen. De in die wet bepaalde verjaringstermijn bedraagt vijf jaar. Deze 
termijn is dus ook van toepassing op de inbreuken op voornoemd K.B. van 
15 maart 1968673

• Dit geldt trouwens ook voor het misdrijf vermeld in artikel 
35, 3° van het K.B. van 15 september 1976 houdende reglement op de politie 
van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar674

, dat be
trekking heeft op het in het voertuig plaatsnemen of de toegangscontrole passe
ren zonder in het bezit te zijn of zich te voorzien van een geldig vervoerbewijs. 
Gezien dit Besluit zelf geen straf voorziet voor de erin opgesomde misdrijven, 
worden deze bestraft met correctionele straffen overeenkomstig artikel 1 van de 
wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders 
van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglemen
ten 675. Derhalve gaat het hier om wanbedrijven waarvoor de politierechtbank 
bevoegd is krachtens artikel 138, 6° Sv. en waarvan de verjaringstermijn vijf jaar 
bedraagt676

. 

Uit het voorgaande volgt dat de strafvordering voortvloeiend uit een overtreding 
van het Wegverkeersreglement bij ontstentenis van enige grond tot schorsing, 
noodzakelijkerwijs verjaart door verloop van twee jaar te rekenen van de dag 
van de feiten 677

. Net zo goed zou men kunnen zeggen dat de strafvordering bij 
ontstentenis van een grond tot schorsing verjaart door verloop van een jaar, te 
rekenen vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging verricht binnen 
de termijn van een jaar nadat het feit werd gepleegd678

• 

131. Jachtmisdrijven. - Vroeger bestond voor jachtmisdrijven een bijzonder 
korte verjaringstermijn van drie maanden. Deze termijn was voorgeschreven 
door het toenmalige artikel 28 van de Jachtwet679

• Thans bestaat een verschil
lende regeling voor het Vlaams en het Waals Gewest. Voornoemde bepaling 
werd wat Vlaanderen betreft opgeheven door artikel 2 van het Decreet van de 
Vlaamse Raad van 27 juni 1985680

. Hierdoor werd de gemeenrechtelijke rege
ling van toepassing681

, wat betekent dat voor de in de Jachtwet bepaalde wan
bedrijven een verjaringstermijn van vijf jaar geldt682 en voor de overtredingen 
een termijn van zes maanden. Artikel 39 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 

670 B.S. 28 maart 1968, err. B.S. 23 april 1968. 
671 Zoals vervangen bij art. 5 K.B. 17 januari 1989, B.S. 29 april 1989. 
672 Wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, 

de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, B.S. 13 augustus 1985. 
673 Zie Cass. 18 november 1986, Arr. Cass. 1986-87, 377, dat evenwel nog verwijst naar de ver-

jaringstermijn van drie jaar vervat in de toenmalige Besluitwet van 30 december 1946. 
674 B.S. 18 september 1976. 
675 Journ. Off., XII, nr. 12. 
676 Cf. Cass. 2 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 550 enj.L.M.B. 1993, 1056, waar evenwel nog de toen

malige verjaringstermijn van drie jaar werd toegepast. 
677 Zie bv. Cass. 15 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 975. 
678 Zie bv. Cass. 22 juni 1983, Arr. Cass. 1982-83, 1308 en Cass. 1 maart 1989, Arr. Cass. 1988-

89, 747. 
679 Jachtwet van 28 februari 1882, B.S. 3 maart 1882. 
680 B.S. 27 augustus 1985. 
681 R. DECLERCQ, o.c., nr. 160, 88. 
682 Zie bv. Cass. 1 december 1987 (Arr. Cass. 1987-88, 426 en R. W. 1987-88, 1126, met noot 

A. VANDEPLAS), dat nog toepassing maakt van de toen vigerende termijn van drie jaar. 
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van de Vlaamse regering683 bepaalt wel dat de misdrijven omschreven in artikel 
7 eerste lid (jagen op andermans grond zonder uitdrukkelijke toestemming) en 
artikel 10 (zijn honden laten jagen of rondlopen op andermans grond) van dat 
decreet verjaren door verloop van zes maanden. Deze bepaling heeft enkel in het 
eerste geval zin, omdat slechts in dat geval een correctionele straf van toepassing 
is. De overtreding van artikel 10 wordt immers gestraft met een politiestraf684

, 

zodat noodzakelijkerwijs een verjaringstermijn van zes maanden van toepassing 
is685

• Wat het Waals Gewest betreft, is de verjarin~stermijn voor de in de Jacht
wet opgesomde misdrijven bepaald op drie jaar68 

• Dat er een verschillende re
geling bestaat inzake verjaringstermijnen in twee gewesten, werd door het Arbi
tragehof niet ongrondwettig bevonden687

• 

132. Misdrijven uit het boswetboek. - Ook voor deze misdrijven geldt een an
dere regeling in het Vlaams en Waals Gewest. In het Vlaams Gewest was vroeger 
artikel 145 van het Boswetboek688 van toepassing, dat een verjaringstermijn 
voorzag van drie of zes maanden689

, al naargelang de verdachte al dan niet in de 
processen-verbaal werd aangewezen690

• Die korte verjaringstermijnen waren 
evenwel niet van toepassing op overtredingen, wanbedrijven en daden van on
trouw die door ambtenaren of aangestelden van het bosbeheer of boswachters 
werden begaan in de uitoefening van hun bediening691

• Het Bosdecreet van de 
Vlaamse regering van 13 juni 1990692 veranderde aanvankelijk niets aan die re
geling. Dat decreet werd evenwel gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999693

, 

waarbij artikel 145 van het Boswetboek werd afgeschaft. Thans gelden dan ook 
de gemeenrechtelijke verjaringstermijnen694

• In het Waals Gewest bedraagt de 
verjaringstermijn een jaar695

• 

133. Riviervisserij. - Voor de misdrijven omschreven in de wet van 1 juli 1954 
op de riviervisserij 696

, die allemaal beteugeld worden met correctionele straffen, 
geldt een verjaringstermijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop het 

683 B.S. 7 september 1991. 
684 Het betreft een geldboete van € 10 tot € 25. 
685 Wat de overtredingen van voornoemd art. 10 aangaat, zou het expliciet bepalen van de verja

ringstermijn van zes maanden derhalve slechts enig nut hebben mocht de gemeenrechtelijke ver
jaringstermijn voor overtredingen gewijzigd worden. 

686 Art. 28 van de Jachtwet, zoals gewijzigd door art. 30 van het Decreet van de Waalse regering 
van 14 juli 1994 (B.S. 28 september 1994, inwerkingtreding op 1 juli 1995). 

687 Arbitragehof 18 juni 1992, nr. 50/92, B.S. 24 juli 1992. Zie ook infra, Addendum: de willekeu-
righeid van termijnen, p. 124, inz. randnr. 144, p. 127. 

688 Wet van 19 december 1854, B.S. 22 december 1854. 
689 Die termijnen konden worden gestuit (Cass. 23 februari 1993, Arr. Cass. 1993, 219). 
690 De termijn begon pas te lopen op de dag waarop het misdrijf werd vastgesteld, en dus niet op 

het ogenblik waarop het feit werd gepleegd. Zie infra, Misdrijven in boszaken, p. 170. 
691 Art. 146 Boswetboek. 
692 B.S. 28 september 1990. 
693 Decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, B.S. 23 juli 1999. 
694 Pari. St. Vl. Pari. 1998-99, nr. 1311/3, 14. Vreemd is dat de decreetgever blijkbaar dacht dat 

de verjaringstermijn uit het Boswetboek één maand bedroeg. Eveneens vreemd is dat art. 146 
Boswetboek (dat verwijst naar art. 145) niet werd aangepast. 

695 Zie over het onderscheid tussen de vroegere korte termijnen in Vlaanderen en de termijn in het 
Waals Gewest Arbitragehof 10 juni 1993, nr. 44/93, B.S. 20 augustus 1993 en Rev. dr. pén. 
1993, 883, alsook infra, randnr.144, p. 127. 

696 B.S. 29 juli 1954. 
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misdrijf gepleegd is697
. De burgerlijke vordering volgende uit een inbreuk op 

deze wet, verjaart eveneens door een termijn van zes maanden. 

134. Misdrijven uit het Decreet op de drukpers. - Conform artikel 12 van het 
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers698 verjaren de misdrijven bedoeld in de 
artikelen 2, 3 en 4 van dat decreet door een termijn van drie maanden, "te reke
nen van de dag waarop het misdrijf werd gepleegd of van die ter laatste gerech
telijke akte". Het gaat onder meer om laster of belediging jegens openbare licha
men of jegens lichamen, dragers of agenten van het openbaar gezag, of jegens 
elk ander gesteld lichaam699

• De bijzondere verjaringstermijn voorzien door ar
tikel 12 van voornoemd decreet betreft enkel het misdrijf van laster of belediging 
jegens openbare ambtenaren700

, veruitwendigd in gedrukte en bekendgemaakte 
geschriften. Beledigingen door woorden, in het openbaar, van een met een open
bare hoedanigheid bekleed persoon vallen daar niet onder. Dergelijk feit valt 
onder artikel 448 tweede lid Sw. en kent een verjaringstermijn van (thans) vijf 
jaar701

. De korte verjaringstermijn geldt uiteraard ook niet voor laster en eerroof 
gepleegd jegens particulieren702

• Dan is dus de gemeenrechtelijke verjaringster
mijn van toepassing703

• Hetzelfde geldt voor de lasterlijke aangifte, strafbaar 
gesteld door artikel 445 Sw.704 

Uit de bewoordingen van het decreet zou kunnen worden afgeleid dat de verja
ring onbeperkt kan worden gestuit, omdat gesteld wordt dat de verjaring pas 
loopt vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd of vanaf de "laatste ge
rechtelijke akte". Dat is echter niet het geval. Artikel 25 tweede lid V.T.Sv. be
paalt immers dat de verjaring van de strafvordering bij misdrijven die verjaren 
door verloop van een termijn van minder dan zes maanden weliswaar niet alleen 
kan worden gestuit gedurende de eerste termijn maar ook gedurende elke 
nieuwe termijn voortvloeiende uit een stuiting, doch daar wordt meteen aan 
toegevoegd dat de verjaringstermijn nooit langer kan zijn dan één jaar te reke
nen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd705

• 

Er zijn verschillende redenen die ten grondslag liggen aan de korte verjaringster
mijn op de bedoelde drukpersmisdrijven706

• Een eerste grondslag is de persvrij
heid. De mogelijkheid om nog lange tijd na publicatie van een persartikel een 
vervolging te kunnen instellen op grond van laster of beledigingen zou immers 
de persvrijheid al te zeer beknotten. Een tweede reden bestaat erin dat, wanneer 
de betrokkene zijn vordering niet onmiddellijk of kort na de publicatie instelt, 
er mag worden van uitgegaan dat hij de inhoud ervan niet lasterlijk of beledi
gend vindt, of minstens dat hij van oordeel is dat het recht op informatie de 
voorrang verdient7°7

• Bovendien betreft het een ogenblikkelijk misdrijf, dat ge-

697 Art. 33 van de Wet op de riviervisserij. 
698 Bull. Off. IV, nr. 185, officiële vertaling B.S. 29 december 1929. 
699 Zie Rk. Tongeren 30 september 1988, Limb. Rechts/. 1989, 26 en K.!. Brussel 11 juni 2001, 

Rev. dr. pén. 2001, 1030. 
70° Cass. 19 januari 1931, Pas. 1932, I, 42. 
701 Cass. 6 februari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 731 en].T. 1991, 356. 
702 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 2002, nr. 296, 180. 
703 Cass. 9 maart 1871, Pas. 1871, I, 124. 
704 K.!. Brussel 11 juni 2001, Rev. dr. pén. 2001, 1030. 
705 Dit uiteraard onverminderd eventuele schorsingsgronden. 
706 E. WERY, noot onder Kort Ged. Rb. Brussel 2 maart 2000, J. T. 2002, 117. 
707 Zie ook B. VON HEINTSCHEL-HEINEGG (ed.), l.c., 879. 
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pleegd wordt op het ogenblik van de eerste publicatie. 
Geoordeeld werd echter dat de verspreiding van de lasterlijke of beledigende uit
latingen die via het internet geschiedt7°8

, een voortdurend misdrijf uitmaakt dat 
wordt gepleegd zolang de omstreden tekst gemakkelijk toegankelijk blijft voor 
elke persoon die op het net surft, op zoek naar informatie over een bepaald on
derwerp709. Het misdrijf wordt hierdoor quasi onverjaarbaar, tenzij de tekst van 
het web verwijderd wordt. Dit gaf reeds aanleiding tot kritiek, omdat de moge
lijkheid om langer dan drie maanden na publicatie een ontvankelijke klacht neer 
te leggen, louter en alleen afhankelijk is van de wijze van publicatie 710. 
In Frankrijk werd reeds anders beslist. Het beginpunt voor de korte verjarings
termijn (eveneens drie maanden) is er de eerste dag van publicatie, zelfs wanneer 
die op het internet geschiedt711

• De verjaring loopt er dus vanaf de datum 
waarop het bericht voor de eerste maal ter beschikking werd gesteld van de 
gebruikers van het netwerk. Het Franse Hof van Cassatie voegde er nog aan toe 
dat de datum waarop de feiten worden vastgesteld, irrelevant is. Tevens wordt 
uitdrukkelijk gesteld dat het herhaaldelijk downloaden van de bewuste publica
tie geen nieuwe termijn doet lopen. De vraag is dan wel hoe bewezen moet wor
den wanneer de tekst voor het eerst ter beschikking werd gesteld. Wanneer de 
tekst een datum vermeldt, zal dat uiteraard een eerste belangrijke indicatie zijn. 
Anderzijds is het echter eenvoudig om deze datum te vervalsen712

• Minder moei
lijk is het wanneer sprake is van een "dubbele" publicatie, waarbij de tekst zo
wel op het internet als in een gedrukte versie wordt gepubliceerd. In dat geval 
zal de datum van de gedrukte versie uitsluitsel bieden. 

135. Beledigingen aan de Koning. - De misdrijven bedoeld in de wet van 6 april 
1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning713 verjaren na verloop 
van drie maanden, te rekenen van de dag waarop het wanbedrijf werd gepleegd, 
of van de dag van de laatste gerechtelijke handeling71 4. Het betreft niet enkel 
beledigingen aan de Koning zelf, maar ook beledigingen aan de koninklijke fa
milie. De beledigingen hoeven niet noodzakelijk door middel van de drukpers te 
zijn geuit om strafbaar te zijn. Ook beledigingen die in openbare plaatsen of 
bijeenkomsten door uitlatingen, kreten, of bedreigingen worden geuit, vallen 
onder toepassing van de wet. 
De stuiting van de verjaring kan dan niet tot gevolg hebben dat de verjaring 
wordt verlengd tot meer dan één jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijf 
werd gepleegd715

• 

Een gelijkaardige wetgeving bestond vroeger met betrekking tot beledigingen 
aan de hoofden van vreemde staatsbesturen. Ook deze beledigingen - die even-

708 Ook boodschappen verspreid via het internet kunnen immers een drukpersmisdrijf uitmaken 
(Corr. Brussel 22 december 1999, AM 2000, 134, met noot D. VooRHOOF, Computerr. 2000, 
199 en Rev. dr. étr. 2000, 121). 

709 Kort Ged. Rb. Brussel 2 maart 2000, AM 2001, afl. 1, 147, met noot M. lSGOUR, enJ.T. 2002, 
113, met noot E. WERY. 

710 Zie E. WERY, l.c. 117, en het aldaar gegeven voorbeeld. 
711 Cass. fr. 30 januari 2001, onuitg. en Cass. fr. 16 oktober 2001, R.E.D.C. 2001, 94. Zie ook 

Paris 26 februari 2002, Rev. Ubiquité 2002, 76, met noot P. VALCKE en C. ÜYTIENDAELE. 
712 E. WERY, l.c. 117. 
713 B.S. 8 april 1847. 
714 Art. 8 van de wet van 6 april 184 7. 
715 Art. 25 tweede lid V.T.Sv. Zie ook supra, randnr. 134, p. 119. 
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wel enkel konden worden geuit door schriften, drukwerken, prenten of zinne
beelden - verjaarden door verloop van drie maanden te rekenen van de dag 
waarop het wanbedrijf werd gepleegd, of van de dag van de laatste gerechtelijke 
handeling 71 6

• 

136. Recht op antwoord. - De strafvordering die voortspruit uit de wet van 
23 juni 1961 betreffende het recht op antwoord717, verjaart door verloop van 
drie maanden te rekenen van de dag waarop de opneming of de uitzending had 
moeten plaatshebben. Een zelfde termijn geldt overigens voor de burgerlijke vor
dering die gestoeld is op een overtreding van die wer718

• Het uitgangspunt van 
de verjaringstermijn is de dag waarop het nummer verschijnt waarin de repliek 
had moeten worden ingelast719

• De datum waarop een periodiek tijdschrift is 
verschenen, wordt in beginsel bepaald aan de hand van de datum vermeld in het 
tijdschrift720

• Dit geldt ook wanneer de verspreiding begint vóór de in het ge
schrift vermelde datum. De betrokkene kan immers onmogelijk bepalen wan
neer de verspreiding is begonnen721

• Wordt de publicatiedatum echter geanti
dateerd, dan zal de strafrechter rekening houden met de werkelijke datum van 
versrreiding van het geschrift, wat meestal blijkt uit de archieven van de druk
ker7 2

• Indien de inlassing van een antwoord meermaals wordt gevorderd en ook 
aan de hernieuwde tijdige vordering geen gevolg wordt gegeven, dan impliceert 
zulks een nieuwe uiting van de wil waardoor het misdrijf gekenmerkt wordt. De 
verjaringstermijn loopt dan pas te rekenen van de dag waarop het antwoord dat 
het voorwerp uitmaakt van de tweede vordering moest worden opgenomen, ook 
al verschilde het tweede antwoord niet van het eerste723

• 

137. Aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven. - De wet van 
25 maart 1891 houdende bestraffing van de aanzetting tot het plegen van mis
daden of wanbedrijven724 bestraft degene die zonder gevolg heeft aangezet tot 
het plegen van misdaden, hetzij door geschriften, drukwerken, prenten of zinne
beelden, alsook degene die door het voeren van een systematische propaganda, 
rechtstreeks en kwaadwillig, zelfs zonder gevolg, aangezet heeft tot dienstweige
ring. De strafvordering verjaart in die gevallen door verloop van drie maanden, 
te rekenen van de dag waarop de misdrijven zijn gepleegd 72

5
• Dat geldt trouwens 

ook voor de burgerlijke vordering die op die misdrijven is gestoeld. 

716 Art. 5 van de wet van 20 december 1852 tot bestraffing van de beledigingen aan de hoofden 
van vreemde staatsbesturen, B.S. 21 december 1852. Deze wet werd opgeheven bij wet van 
13 februari 2005 houdende administratieve vereenvoudiging (B.S. 23 februari 2005). 

717 B.S. 8 juli 1961. 
718 Zie art. 17 van de Wet betreffende het recht op antwoord. 
719 Gent 19 januari 1994, R. W 1996-97, 817, met noot A. VANDEPLAS. 
720 Brussel 24 juni 1985, R. W 1985-86, 2906, met noot A. VANDEPLAS. 
721 Brussel 13 januari 1982,J.T. 1982, 531, met noot G. LEROY. 
722 M. GELDERS en A. VANDEPLAS, "Overzicht van rechtspraak inzake recht van wederwoord in de 

periodieke geschriften", R.W 2000-01, 1273. 
723 Cass. 10 mei 1965, Pas. 1965, I, 965, Rev. dr. pén. 1965-66, 272 en].T. 1965, 404. Een gelijk

aardig standpunt werd ook ingenomen door de Franse rechtspraak, waar het recht op ant
woord een nagenoeg identieke regeling kent (wet van 29 juli 1881, gewijzigd bij wet van 
29 september 1919). Zie bv. Cass. fr. 28 december 1901, Dali. pér. 1903, I, 135; Cass. fr. 
13 maart 1931, Dali. pér. 1931, 1,270; Paris 1 december 1953, Dali. pér. 1954, I, 78, met noot 
CHAVANON en Nancy 9 maart 1949, Dali. pér. 1949, 323, met noot COLOMBINE. 

724 B.S. 26 maart 1891. 
725 Art. 4 van de wet van 25 maart 1891. 
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138. Misdrijven uit het sociaal recht. - Ook het sociaal recht bevat heel wat 
strafbepalingen, waarvoor soms ook een specifieke verjaringstermijn is voorzien. 
Zo geldt op grond van artikel 46 van de Loonbeschermingswet726 een verjaring
stermijn van vijf jaar voor de publieke rechtsvordering wegens overtreding van 
die wet en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten. Een gelijkaardige ver
jaringstermijn geldt onder meer voor de overtredingen van de strafbepalingen 
voorzien in de wet van 28 januari 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen 
en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het 
oog op hun welzijn moeten bieden727 (art. 19) en overtredingen van de strafbe
palingen voorzien in de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van man
nen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het ar
beidsproces en de promotiekansen, de toegan~ tot een zelfstandig beroep en de 
aanvullende regelingen voor sociale zekerheid7 8

• In die wet is bovendien uitdruk
kelijk voorzien dat de verjaringstermijn ook bij contraventionalisering vijf jaar 
blijft729

, net zoals dat ook zo bepaald is in artikel 18 van de wet van 30 april 1999 
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers730

• In feite is die pre
cisering overbodig, omdat de gehanteerde strafmaat sowieso zonder invloed blijft 
op de verjaringstermijn die expliciet werd voorzien in een bijzondere wet731

• 

5. Toepasselijke termijn bij eendaadse samenloop en 
samenhang 

139. Uit het voorgaande blijkt dat de aard van het misdrijf determinerend is 
voor de toepasselijke verjaringstermijn. Het is echter mogelijk dat één feit ver
scheidene misdrijven oplevert van verschillende aard of dat verschillende mis
drijven van diverse aard samenhangend zijn. De vraag rijst aldus met welke ver
jaringstermijn in die gevallen rekening moet worden gehouden. 

5. 1. Eendaadse samenloop 

140. Wanneer eenzelfde feit verscheidene misdrijven oplevert, is sprake van een
daadse samenloop 732

• Eendaadse samenloop impliceert dus dat er een eenheid is 
in het feit, maar een meervoudigheid van incriminaties733

• Het is de feitenrechter 

726 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, B.S. 30 april 1965. 
727 B.S. 14 april 1999. 
728 B.S. 19 juni 1999. 
729 Zie art. 30. 
730 B.S. 21 mei 1999. Ook deze bepaling voorziet in een verjaringstermijn van vijf jaar. Andere 

voorbeelden van een vijfjarige verjaringstermijn vindt men in art. 94 van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 
18 september 1996), art. 11 van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevor
dering van de tewerkstelling (B.S. 19 februari 1998) en art. 21 van de wet van 16 november 

731 
1972 betreffende de arbeidsinspectie (B.S. 8 december 1972). 
Cf supra, randnr. 129, p. 116. 

732 Deze vorm van samenloop wordt soms ook wel ideële samenloop genoemd omdat het in wezen 
om een samenloop van strafrechtelijke incriminaties gaat bij een eenheid van gedraging 
(L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 886, 485). 

733 Zie o.m. Cass. 19 oktober 1964, Pas. 1965, I, 183; Cass. 10 januari 1966, Pas. 1966, I, 602 en 
Cass. 12 september 1966, Arr. Cass. 1967, 42. 
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die op onaantastbare wijze oordeelt of misdrijven door een enkel feit, dan wel 
door afzonderlijke feiten worden opgeleverd734. De vaststelling van eendaadse 
samenloop heeft repercussies ofs de straftoemeting, omdat in dat geval enkel de 
zwaarste straf wordt opgelegd7· 5 • Eveneens mogelijk is dat verschillende misdrij
ven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig 
opzet. Dan spreekt men van een voortgezet of collectief misdrijf36

• 

In geval van eendaadse samenloop blijft elk misdrijf zijn eigen verjaringstermijn 
behouden. Wanneer een beklaagde bijvoorbeeld terechtstaat voor onopzettelijke 
slagen en verwondingen enerzijds en een verkeersinbreuk anderzijds, zal voor de 
slagen en verwondingen een verjaringstermijn van vijf jaar gelden en voor de 
verkeersinbreuk (in beginsel)737 één jaar738 . Dat betekent uiteraard dat het mo
gelijk is_dat het ene misdrijf wel verjaard is en het andere niet, ondanks de vast
stelling clat oeiae misdrijven door hetzelfde feit werden opgeleverd en het ver
jaarde misdrijf een bestanddeel uitmaakt van het niet-verjaarde misdrijf. 

141. Naast de eendaadse samenloop, bestaat er ook meerdaadse samenloop. 
Daarvan is sprake wanneer een zelfde persoon verschillende misdrijven pleegt die 
niet door hetzelfde, maar door verschillende feiten worden opgeleverd. Dat is bij
voorbeeld het geval wanneer een persoon een diefstal pleegt en daarna een zeden
delict739. In dat geval gelden specifieke regels voor de straftoemeting. Wat de ver
jaring betreft, behoudt elk misdrijf dan uiteraard zijn eigen verjaringstermijn. 

5.2. Samenhang 

142. Samenhang bestaat tussen verschillende strafvorderingen wanneer het be
lang van een goede rechtsbedeling vereist dat de verschillende vorderingen door 
één en dezelfde rechter behandeld en gevonnist worden740. Gezegd werd ook 
reeds dat samenhang een beoordelingsmodaliteit is omtrent minstens twee straf
bare feiten die door een actor in het strafproces, behoudens de wettelijke uitzon
deringen, kan worden aangenomen in de mate dat deze feiten regelmatig bij die 
actor werden aanhangig gemaakt of ter beoordeling werden voorgelegd en 
waardoor het gezamenlijk onderzoek of de gezamenlijke beoordeling ervan in 
het belang van de waarheidsvinding of de goede rechtsbedeling mogelijk en bij 
aanvaarding ervan verplichtend wordt741 . Dat is een vrij volledige definitie. Ar
tikel 227 Sv. bevat een aantal gevallen van samenhang. Het betreft evenwel 
geenszins een exhaustieve lijst742. Ook de artikelen 30 en 31 Ger. W. geven een 

734 Zie o.m. Cass. 15 juni 1976, Arr. Cass. 1976, 1150; Cass. 9 november 1976, Arr. Cass. 1977, 
283 en Cass. 5 april 1978, Arr. Cass. 1978, 897. 

735 Art. 65 Sw. 
736 Zie hierover infra, Voortgezette misdrijven, p. 151. 
737 Sommige verkeersinbreuken verjaren door verloop van drie jaar (cf. supra, randnr. 130, p. 116). 
738 Zie bv. Cass. 3 mei 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1124. 
739 Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 410. 
74° Cass. 2 februari 1982, Arr. Cass. 1981-82, 719. 
741 F. D'HONT, "Is er samenhang in de samenhang?", in Ph. TRAEST en A. DE NAUW (eds.), Wie is 

er bang van het strafrecht?, Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1997-1998, Gent, Mys & 
Breesch, 1998, 43. 

742 Cass. 18 september 1973, Pas. 1974, I, 46. 
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omschrijving van samenhangende en onsplitsbare zaken, maar die bepalingen 
zijn niet van toepassing in strafzaken743

. 

Net zoals bij eendaadse samenloog, blijft ook bij samenhang elk misdrijf zijn 
eigen verjaringstermijn behouden7 4. Bovendien heeft de vaststelling van samen
hang ook gevolgen voor de stuiting van de verjaring745

• Zo vormt de veroorde
ling van een der verdachten een rechtsgeldige stuitingsdaad van de verjaring van 
de strafvordering ten aanzien van een andere verdachte aan wie hetzelfde mis
drijf ten laste wordt gelegd746

• Ook daden van onderzoek of vervolging die wer
den gesteld ten aanzien van de ene verdachte stuiten de verjaring van de straf
vordering ten aanzien van andere verdachten van dezelfde feiten of van feiten 
die daarmee nauw verbonden zijn door "intrinsieke samenhang"747

• 

6. Addendum: de willekeudgheid van termijnen 

143. Verjaringstermijnen zijn van nature uit arbitrair748
• Een verjaringstermijn 

is immers per definitie een abstracte termijn die op identieke wijze moet worden 
toegepast op heel wat misdrijven die nochtans onderling heel wat kunnen ver
schillen. Zo bestaan er heel ernstige maar ook heel doordeweekse wanbedrijven. 
De maatschappelijke impact van het ene misdrijf is daardoor onmogelijk verge
lijkbaar met die van een ander misdrijf waarvoor nochtans dezelfde verjarings
termijn geldt. Bovendien is ook de opsporing van bepaalde misdrijven heel wat 
complexer dan die van eenvoudig op te sporen delicten. 
Anders gesteld: verjaringstermijnen houden in geen enkel opzicht rekening met 
de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak. De verjaringstermijnen zijn bo
vendien arbitrair omdat het uiteindelijk de abstracte termijn is die de wetgever 
heeft bepaald, die moet worden toegepast. Het betreft daarenboven een valbijl
termijn, waardoor één dag meer of minder een verschil kan uitmaken tussen 
bestraffing en straffeloosheid. Hierdoor heeft de verjaring een "alles of niets" 
karakter: een misdrijf dat aanleiding geeft tot een veroordeling daags voor het 
intreden van de verjaring kan even streng bestraft worden als een misdrijf dat 
recent werd gepleegd 749

• Maar de dag na het intreden van de verjaring is bestraf
fing niet meer mogelijk. Dit is vrij moeilijk in overeenstemming te brengen met 

743 Brussel 17 oktober 1990,J.T. 1991, 241. 
744 Cass. 16 januari 1973, Arr. Cass. 1973, 499. 
745 Zie hierover meer uitgebreid infra, randnr. 212, p. 200. 
746 Cass. 18 mei 1983, Arr. Cass. 1982-83, 1151. 
747 Cass. 15 april 1997, Arr. Cass. 1997, 187. Zie ook Cass. 8 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 161, 

waar echter louter gesproken wordt van "samenhang". In een arrest van 3 maart 2004 spreekt 
het Hof dan weer van "intrinsieke samenhang" (Cass. 3 maart 2004, A.R. P.03.1750.N., 
onuitg. ). Terecht wordt aan deze omschrijving belang gehecht, gezien het niet de bedoeling kan 
zijn dat het openbaar ministerie een verjaring kan vermijden door de eenvoudige voeging van 
een zaak bij een andere en hierdoor te bogen op de stuitende werking van de onderzoeksdaden 
in dit andere dossier gesteld (R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 234, 141). 

748 Zie o.m. G.A. VAN HAMEL, o.c., 618, H. MüAZZAMI, o.c., 132 en F. DEL PERO, o.c. 88. Hetzelfde 
wordt overigens ook in de Angelsaksische doctrine opgemerkt nopens de zgn. statutes of limi
tations. Zie bv. K.F. SELLERS, "Statutes of limitations: time for reform in Oklahoma", Okla. 
L.R. 1980, 178. 

749 Zie hierover ook N.H.M. Roos, "On crime and time", http://www.reds.msh-paris.fr/commu
nication/textes/roos4.htm, eveveneens gepubliceerd in F. ÜST en M. VAN HOECKE (eds.), Temps 
et Ie droit. Le droit a-t-il pour vocation de durer?, Brussel, Bruylant, 1998, 385-424. 
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de redenen van verjaring, vermits deze eerder aanleiding geven tot een graduele 
aanpassing van de mogelijkheid tot vervolging en bestraffing. Zo houdt de 
maatschappelijke nood aan bestraffing niet van de ene dag op de andere plots 
op, net zoals ook de herinnering aan het gebeurde vervaagt en dus niet van de 
ene dag op de andere verdwijnt. 
De willekeurigheid van de termijnen van verjaring vertaalt zich ook in het feit 
dat voor gelijkaardige feiten compleet verschillende verjaringstermijnen gelden 
in de diverse rechtsstelsels. Zo geldt in Frankrijk bijvoorbeeld nog steeds een 
verjaringstermijn van drie jaar voor wanbedrijven, terwijl die termijn bij ons vijf 
jaar bedraagt. In Duitsland wordt gewerkt met maar liefst vijf verschillende ter
mijnen, van respectievelijk 3, 5, 10, 20 en 30 jaar750. In Turkije zijn er zes afwij
kende termijnen, en dit zowel voor de verjaring van de strafvordering (6 maan
den, 2, 5, 10, 15 en 20 jaar)751 als voor de verjaring van de straf (18 maanden, 
4, 10, 20, 24 en 30 jaar)752. Ook in Italië zijn er zes verschillende termijnen voor 
de verjaring van de strafvordering753. In Spanje wordt zelfs gewerkt met zeven 
verschillende termijnen (6 maanden, 1, 3, 5, 10, 15 en 20 jaar) 754. Ook voor de 
verjaring van de straf gelden er zes aparte termijnen755 . 
In sommige landen zijn bepaalde zware misdrijven - andere dan oorlogsmisdrij
ven756 - onverjaarbaar. Zo kunnen feiten die gestraft worden met levenslange 
gevangenisstraf in Italië niet verjaren en is in Duitsland moord onverjaarbaar757 

sedert 1979758. In Rusland is ecocide (milieuvernietiging) dan weer onverjaar
baar759. In de Verenigde Staten gelden verschillende verjaringsregimes (statutes of 
limitations) in de diverse staten. De zwaarste misdrijven (moord en hoogverraad) 
zijn er onverjaarbaar. Doorgaans geldt er voor de andere feiten een verjaringster
mijn tussen drie en zes jaar voor felonies (misdrijven waarvoor de straf een jaar 
gevangenisstraf te boven gaat) en één tot drie jaar voor misdemeanors (misdrij
ven waarvoor de straf lager ligt dan een jaar gevangenisstraf)760. Het betreft tel
kens termijnen waarbinnen de vervolging moet worden ingesteld. 
In China kent men slechts twee categorieën van strafbare feiten: de zwaarste ( de 
fan zui, vergelijkbaar met onze misdaden en wanbedrijven) en de overtredingen 

750 § 78, III, DStGB. 
751 Art. 102 C.K. (Turkije). 
752 Art. 112 C.K. (Turkije). 
753 Art. 157 C.P. (lt.). 
754 Art. 131 C.P. (Sp.). 
755 Art. 133 C.P. (Sp.). 
756 Deze zijn in de meeste landen onverjaarbaar. Zie hierover supra, randnr. 79, p. 71. 
717 § 78, II, DStGB. Zie hierover ook H. TRüNDLE, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, voortgezet 

door T. FISCHER, München, Verlag C.H. Beek, 2004 (52' ed.), 688-689 en B. V0N HEINTSCHEL
HEINEGG (ed.), o.c., 878-879. Deze uitzondering van het verjaringsregime wordt ook doorge
trokken naar de verjaring van de straf: levenslange gevangenisstraffen verjaren in Duitsland 
immers niet(§ 79, II, DStGB). 

758 Zie over de ontstaansgeschiedenis van deze wetswijziging M. CLAUS!>iITZER, "The statute of 
limitations for murder in the Federal Republic of Germany", Int'! & Camp. L.Q. 1980, 473-
479 en R. A. MoNS0N, "The West German statute of limitations on murder: a politica!, legal 
and historica! exposition", Am.]. Camp. L. 1982, 605-625. Ook in Nederland gaan trouwens 
de laatste jaren stemmen op om moord onverjaarbaar te maken. 

759 M. DELMAS-MARTY, "La responsabilité pénale en échec (prescription, amnistie, immunités)", in 
A. CASSESE en M. DELMAS-MARTY, (eds.), Juridictions nationales et crimes internationaux, 
Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 619. 

760 J. CÉDRAS, "La célérité de la procédure pénale dans le droit des États-Unis", Reu. int. dr. pén. 
1995, vol. 66, 507. 
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(die als administratieve inbreuken gelden) 761
• De duur van de verjaringstermijn 

hangt er af van de maximumstraf op het feit gesteld en bedraagt 5 jaar bij een 
maximumstraf van minder dan 5 jaar, 10 jaar ingeval de maximumstraf zich 
tussen de 5 en de 10 jaar bevindt, 15 jaar indien de maximumstraf hoger is dan 
10 jaar en 20 jaar als het feit gestraft wordt met de doodstraf of levenslange 
gevangenisstraf762

• Vreemd genoeg kan voor deze laatste feiten zelfs na het ver
strijken van de verjaringstermijn worden vervolgd, mits voorafgaande toestem
ming van het parket-generaal ("parquet suprême"). In het algemeen is ook voor
zien dat de verjaring niet geldt wanneer de verdachte zich onttrekt aan het on
derzoek of de terechtzitting763

• Een verjaring van de straf kent China niet764
, 

alhoewel die tussen 1957 en 1980 wel blijkt te hebben bestaan en merkwaardig 
genoeg korter was dan de verjaring van de strafvordering765

• 

In Israël geldt een verjaringstermijn van 20 jaar voor misdaden waarop de dood
straf of een levenslange gevangenisstraf staat. Voor andere feiten geldt een ter
mijn van tien jaar766

• 

In Chili gelden verjaringstermijnen van 10 of 15 naargelang de zwaarwichtig
heid van de feiten 767

• In Colombia is de verjaringstermijn identiek aan de maxi
mumstraf die op het misdrijf wordt gesteld, zonder dat deze echter lager kan zijn 
dan 5 jaar of meer kan bedragen dan 20 jaar768

• De verjaringstermijn wordt er 
verlengd met een derde indien het misdrijf gepleegd wordt door een openbaar 
ambtenaar en met de helft indien het feit werd aangevat of uitgevoerd in het 
buitenland, doch zonder dat de maximale verjaringstermijn van 20 jaar kan 
worden overschreden769

. Ook in Mexico wordt de verjaringstermijn gekoppeld 
aan de strafmaat. De termijn bedraagt er de helft van de maximumstraf, zonder 
dat deze lager kan zijn dan 3 jaar770

• De verjaring van de straf treedt er in na het 
verstrijken van een termijn gelijk aan de opgelegde straf meer een vierde771

• In 
Peru is de verjaringstermijn van de strafvordering gelijk aan de maximumstraf, 
maar kan zij in beginsel niet hoger zijn dan 20 jaar. Enkel in geval van levens
lange gevangenisstraf bedraagt de verjaringstermijn 30 jaar772

• 

In het Engelse recht verjaren misdaden dan weer helemaal niet773
• Dit wordt 

soms toegeschreven aan historische en culturele redenen, zoals het feit dat de 
protestanten niet te vinden waren voor de katholieke notie van de vergeving van 

761 Zie L. YUAN en L. JIANPING, l.c., 356. 
762 Art. 87 van het Chinese Strafwetboek. Vroeger gold voor de zwaarste feiten een verjarings

termijn van 30 jaar (zie supra, randnr. 75, p. 65). 
763 X, Compatibility of national legal systems with the Statute of the Permanent International Cri

mina/ Court, I, Verslagboek 16e Internationaal Congres te Rome, Brussel, Recueils de la Société 
Internationale de Droit Militaire, 2003, 224. 

764 M. DELMAS-MARTY, l.c., 620. 
765 T. TSIEN, l.c., 646. 
766 X, Compatibility of national legal systems with the Statute of the Permanent International Cri

mina/ Court, I, Verslagboek 16' Internationaal Congres te Rome, Brussel, Recueils de la Société 
Internationale de Droit Militaire, 2003, 293. 

767 Art. 92 en 94 van het Chileense Strafwetboek. Zie K. AMBOS, l.c., 512. 
768 Art. 83 van het Colombiaanse Strafwetboek. Voor een aantal misdrijven, waaronder genocide, 

bedraagt de verjaringstermijn bij uitzondering 30 jaar (art. 83 tweede lid). 
769 Art. 83 van het Colombiaanse Strafwetboek. Zie ook K. AMBOS, l.c., 513. 
770 Art. 105 van het Mexicaans Strafwetboek. Zie ook K. AMBOS, l.c., 514, voetnoot 1. 
771 Art. 113 van het Mexicaans Strafwetboek. 
772 Art. 80 van het Peruaanse Strafwetboek. 
773 Cf J. R.W.D. JONES, "Droit Anglais", in A. CASSESE en M. DELMAS-MARTY, (eds.), furidictions 

nationales et crimes internationaux, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, 61. 
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de aardse zonden774
• Een meer voor de hand liggende reden hiervoor is wellicht 

dat men er het recht op een soepelere wijze heeft willen benaderen, waarbij aan 
de rechter de grootst mogelijke vrijheid wordt overgelaten775

. Hij kan met de 
tijdsduur rekening houden, doch is daartoe in beginsel niet verplicht. 
Ook in een aantal islamlanden staat men weigerachtig tegenover verjaring, maar 
dan omwille van andere redenen. Zo is verjaring in Iran uitgesloten voor slagen 
en verwondingen of moord, omdat de bestraffing bij deze categorie van misdrij
ven (de "Queasas") een recht uitmaakt voor het slachtoffer en diens familie. 
Ook inbreuken op het goddelijke recht ("Hudud") waarvan sanctionering is 
voorgeschreven door de Koran ("Sharia"), kunnen er niet verjaren. Wat de an
dere feiten betreft, beschikken de rechtbanken over een grote mate van discre
tionaire bevoegdheid776

. 

144. Wat de Belgische situatie betreft, is er bovendien nog meer. Voor sommige 
misdrijven gelden zelfs onderscheiden verjaringstermijnen binnen de verschil
lende gewesten. Waar de vergelijking met buitenlandse rechtsstelsels complexer 
is omdat ook de regeling inzake stuiting en schorsing er anders is, geldt dat uiter
aard niet voor het gebruik van verschillende verjaringstermijnen in de onder
scheiden gewesten in ons land. Het Arbitragehof acht deze toestand niet strijdig 
met het gelijkheidsbeginsel, omdat de verschillende behandeling voortvloeit uit 
een verschillend beleid, dat de uiting is van de autonomie van gemeenschappen 
en gewesten, die totaal van zijn inhoud zou worden ontdaan mocht het verschil 
in behandeling wel strijdig met het gelijkheidsbeginsel zou worden bevonden777

• 

AFDELING 3 

Aanvang en eindpunt van de verjaring 

1. Aanvang 

145. Als algemene regel geldt dat de verjaringstermijn van de strafvordering 
begint te lopen op de dag dat het misdrijf wordt gepleegd778 of gepoogd voor 
zover het een strafbare poging betreft. Deze dag ( de dies a quo) is derhalve in de 
termijn inbegrercen779

, wat overigens ook uitdrukkelijk in artikel 23 V.T.Sv. 
wordt vermeld7 0

• Gezien de verjaring niet van uur tot uur berekend wordt781
, 

774 Een dergelijk argument lijkt echter eerder betrekking te hebben op amnestie of genade dan de 
verjaring. 

775 Cf. M. DELMAS-MARTY, l.c., 618-619. 
776 Zie M. DELMAS-MARTY, l.c., 619. 
777 Arbitragehof 18 juni 1992, j.L.M.B. 1992, 1301, met noot Ph. COENRAETS. 
778 Art. 21 V.T.Sv. (zie bv. Cass. 25 januari 1971, Pas. 1971, I, 485). 
779 Zie bv. Cass. 21 december 1970, Pas. 1971, I, 378; Cass. 7 december 1994, J.L.M.B. 1995, 

824; Cass. 7 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 284 en Pas. 1995, I, 294. Zie ook Cass. 15 maart 
2000, ]. T. 2000 (verkort), 557, met noot A. JACOBS, Verkeersrecht 2000, 349 en J.L.M.B. 
2000, 1121, met noot A. JACOBS. Het privaatrechtelijk adagium dies a quo non computatur in 
terminis geldt hier dus niet. 

780 Vroeger was dat in art. 24 V.T.Sv. (zie bv. P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 13, 287), en daarvoor in de 
art. 637, 638 en 640 Sv. 

781 Cf. infra, randnr. 187, p. 171. 
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geldt de dag waarop het misdrijf werd gepleegd als volle dag mee in de verja
ringstermijn. Die dag is immers ondeelbaar782

. De verjaring vangt dus aan van 
zodra de strafvordering kan worden uitgeoefend 783

. 

Niet in alle landen is de dag waarop de feiten werden gepleegd in de verjarings
termijn inbegrepen. In Nederland bijvoorbeeld, vangt de verjaringstermijn in 
beginsel784 aan op de dag na die waarop het misdrijf is gepleegd785

• De reden 
daarvan zou zijn dat men de overblijvende uren van de dag waarop het feit is 
gepleegd, wenste te verwaarlozen786

• Hetzelfde geldt trouwens voor Frankrijk 787 

en Luxemburg788
• In de meeste landen is de dag waarop de feiten werden ge

pleegd echter wel in de verjaringstermijn inbegrepen789
• 

Voornoemd onderscheid is historisch gegroeid, omdat er op grond van de oor
spronkelijke Code d'instruction criminelle heel wat controverse bestond of de 
dag waarop het misdrijf werd gepleegd nu wel of niet diende te worden meege
teld bij het berekenen van de verjaring. Die controverse is in ons land overigens 
ook tot uiting gekomen bij de totstandkoming van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering. Waar oorsfcronkelijk was voorgesteld om de 
dag van het misdrijf niet te laten meetellen7 0

, werd uiteindelijk anders beslist 
door de wetgever791

. 

146. De bepaling van de exacte datum van het feit dient noodzakelijkerwijze 
door de feitenrechter te geschieden792

• De datum die is weergegeven op de dag-

782 P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 14,287. 
783 Cf Gent9juni 1980,R.W.1980-81,456,metnoot. 
784 Zie evenwel de uitzonderingen in art. 71, 1 °-5° Sr. (het betreft hier een aantal milieudelicten, 

valsheid of muntschennis, seksuele delicten, vrijheidsberoving en overtredingen door ambtena
ren van de burgerlijke stand). 

785 Art. 71 Sr. Zie bv. Ch.J. ENSCHEDÉ, Beginselen van strafrecht, Deventer, Kluwer, 2002 (10' 
druk, bewerkt door M. BOSCH en E. Ph. R. SUTORIUS), 198 en G.J.M. CoRSTENS, o.c., 200. 
Vroeger was dat nochtans anders (zie S.W.E. DE RUITER, "Het ontwerp Benelux-Verdrag inzake 
de verjaring", N.].B. 1984, 195). 

786 T.J. NOYON, G.E. LANGEMEIJER en J. REMMELINK, o.c., nr. 3, 507. 
787 H. DoNNEDIEU DE VABRES, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris, 

Librairie du Recueil Sirey, 1947 (3' ed.), nr. 1152, 625; R. MERLE en A. Vim, o.c., nr. 671, 693; 
P. BOUZAT en J. PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, II, Paris, Librairie Dalloz, 
1970 (2' eà.), nr. 1064, 1011; J.-C. SOYER, Droit pénal et procédure pénale, Paris, L.G.D.J., 
1999 (14' ed.), nr. 693,285 en S. GUINC:HARD en J. BUISSON, Procédure pénale, Paris, Éditions 
Litec, 2000, nr. 812, 460. Zie ook Cass. fr. 2 februari 1865, Bull. crim. 1865, 23; Cass. fr. 
4 april 1873, Bull. Crim. 1873, 92; Cass. fr. 2 februari 1893, Dali. 1893, !, 581; Cass. fr. 1 juni 
1894, Bull. Crim. 1894, 142 en Paris 20 januari 1965, Gaz. Pal. 1965, 352. Vroeger werd al 
eens gesteld dat de dag waarop het feit werd gepleegd, eigenlijk zou moeten worden meegere
kend omdat de vervolgingen ook op die dag reeds kunnen worden aangevangen (zie bv. 
R. GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, II, 
Paris, Sirey, 1909, nr. 731 en F. HtLIE, o.c., nr. 574,410, die verwijst naar de bewoordingen van 
de art. 637, 638 en 640 C.I.C.) maar toch is de rechtspraak en doctrine thans unaniem. 

788 R. THIRY, o.c., 85, met verwijzing naar Trib. Corr. Luxembourg 2 maart 1949 en G. VOGEL, 
Lexique de procédure pénale de droit luxembourgeois, Brussel, Larcier, 2001, nr. 797, 319. 

789 Zo ook bv. in China (L. YUAN en L. jIANPING, l.c., 357). 
790 Dit echter enkel en alleen omdat de toen heersende rechtspraak in die zin gevestigd was (zie 

G. NYPELS, "Commission de révision du Code d'instruction criminelle. Rapport sur Ie Titre pré
liminaire du projet", Documents parlementaires Chambre des Représentants 1876-1877, nr. 
70, 35). 

791 Zie hierover M. THONISSEN, "Rapport fait au nom de la Commission", Documents parlemen
taires, Chambre des Représentants (séance du 11 mai 1877), 1877-1878, nr. 143, 48-49. 

792 Cf. Cass. 22 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 407. 
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vaarding of op de beschikking tot verwijzing heeft daarbij slechts de waarde van 
een voorlopige indicatie793 . Indien een beklaagde vervolgd wordt voor feiten 
waarvan geen precieze aanduiding van de datum wordt opgegeven, maar enkel 
een tijdspanne binnen dewelke de feiten zouden zijn gepleegd, moet worden na
gegaan of - afhankelijk van de verschillende mogelijke data der feiten - in geen 
enkele hypothese de verjaring van de strafvordering is bereikt794. Overigens 
komt het aan het openbaar ministerie toe te bewijzen dat de feiten werden ge
pleegd op een niet verjaard tijdstip795 . Aangenomen moet worden dat de rechter 
de precieze datum van de feiten moet verduidelijken indien dat van belang is 
voor de verjaring. Het zou immers niet volstaan louter te stellen dat de feiten 
werden gepleegd in een niet verjaarde periode, omdat over een dergelijke uit
spraak geen controle kan worden uitgeoefend door het Hof van Cassatie796. De 
rechter is evenwel niet verplicht om de werking van de stuiting en de schorsing 
te expliciteren, nu dit kan worden nagegaan aan de hand van de proces
stukken 797. 
Als aanvangspunt voor de verjaring van de strafvordering ten aanzien van een 
bepaalde beklaagde kan enkel de datum in aanmerking worden genomen van de 
feiten die hij zelf heeft gepleegd en waaraan hij schuldig wordt verklaard en dus 
niet die van samenhangende feiten die door andere beklaagden werden ge
pleegd798. 

14 7. Doordat de termijn begint te lopen van zodra een misdrijf werd gepleegd, 
is het mogelijk dat de verjaringstermijn is verstreken vooraleer het misdrijf werd 
ontdekt, of vooraleer de dader ervan werd geïdentificeerd. Zo kwamen sommige 
corruftiezaken in het verleden pas aan het licht nadat de verjaring was ingetre
den79 . Om die reden wordt soms de vraag gesteld of een ander vertrekpunt niet 
wenselijk is, met name wanneer het misdrijf wordt ontdekt800

. Daarmee zou wor
den terug gegaan naar de situatie zoals die in het Franse recht bestond tussen 
1791 801 (Code van 25 september en 6 oktober 1791) en 1808 (invoering van de 
Code d'instruction criminelle), die door de rechtsleer onlogisch werd bevon
den802 en door onze eigen wetgever in 1877 als "un système irrationnel" werd 

793 Cass. 8 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 690, Pas. 1984, !, 637 en Rev. dr. pén. 1984, 598. 
Het Hof wees er in dit arrest wel op dat de feitenrechter zich bij het bepalen van de datum van 
de feiten moet steunen op de gegevens van het strafdossier en het recht van verdediging dient 
te eerbiedigen. 

794 Zie bv. Cass. 3 januari 1995, A._f.T. 1994-95, 336, met noot H. NEYRINCK en Cass. 
10 december 1997, Rev. dr. pén. 1998, 797. 

795 Cf. supra, randnr. 79, p. 71. 
796 In die zin L. ROSEN<;ART, o.c., 152 en Cass. fr. 6 maart 1909, Gaz. Pal. 1909, 486. 
797 Cass. 26 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1393. Zie ook R. DECLERCQ, "D'un certain formalisme 

en procédure pénale", in X, Mélanges off erts à Robert Legros, Brussel, ULB (Faculté de droit), 
1985, 125. 

798 Cass. 1 maart 1994, Arr. Cass. 1994, I, 219; Cass. 22 februari 1994, Arr. Cass. 1994, I, 186 en 
R. W. 1994-95, 123; Cass. 1 maart 1994, Rev. dr. pén. 1994, 1205. Zie ook Cass. 8 maart 
2000, Arr. Cass. 2000, 161 en Cass. 19 januari 1959, Pas. 1959, I, 497. 

799 Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 687. 
800 Ibid. In Frankrijk is die regel thans van toepassing voor een aantal misdrijven, waaronder mis

bruik van vertrouwen en misbruik van vennootschapsgoederen (S. GUINC:HARD en J. Bu1ssoN, 
o.c., nr. 814). 

801 Zie A. BRAAS, Traité élémentaire de l'instruction criminelle, Brussel, Bruylant, 1925, 48 en J.-L. 
CoUSTURIER, o.c., nr. 7, 7. Zie meer uitgebreid ook supra, randnr. 14, p. 14. 

802 Zie bv. J. TüTTI, o.c., 211-212; P. MAHINZ, o.c., 42 en H. MüAZZAMI, o.c., 42. 
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bestempeld803. Vóór 1791 was de Franse jurisprudentie in de andere zin geves
tigd, met name dat de verjaring liep van zodra het misdrijf is gepleegd, ook al 
bleef dat misdrijf onbekend 8°4

• Dat was trouwens ook zo in het Romeins recht805. 
Het voorstel om de verjaring te doen aanvangen op de dag waarop het misdrijf 
wordt ontdekt, lijkt ons om verschillende redenen echter geen goed idee. Voor
eerst gaat de algemene regel dat de verjaring een aanvang neemt op de dag dat 
het misdrijf werd gepleegd, lang niet altijd op. Dat is immers enkel het geval 
voor aflopende misdrijven806. In de praktijk kan worden vastgesteld dat de aan
vang van de verjaringstermijnen in heel wat gevallen wordt uitgesteld, hetzij 
omdat het misdrijf nog niet afgelopen is of zelfs nooit afloopt, hetzij omdat de 
dader nog andere misdrijven pleegt die met het eerste misdrijf een 

81
eheel uitma

ken807 of ermee verbonden zijn door eenheid van misdadig opzet8 8. Bovendien 
moet worden vastgesteld dat de rechtspraak het karakter van het misdrijf en de 
gevolgen daarvan op de verjaring zeer soepel interpreteert. Zo kan bijvoorbeeld 
een valsheid van tientallen jaren terug nog steeds vervolgd worden van zodra het 
valse stuk voor de dader nog steeds het nuttig gevolg heeft dat hij ervan ver
wachtte809. De verjaring is daardoor geenszins per definitie een hinderpaal voor 
de berechting van complexe misdrijven. Er moet trouwens op gewezen worden 
dat - niettegenstaande er nogal vaak verwezen wordt naar de Angelsaksische 
rechtspraktijk om het verjaringsysteem te bekritiseren - bijvoorbeeld ook in de 
Verenigde Staten de verjaring in de regel een aanvang neemt op het ogenblik dat 
het misdrijf wordt gepleegd810. 
Een andere reden waarom de aanvang van de verjaring best niet wordt uitgesteld 
tot wanneer het misdrijf ter kennis is van de overheid, bestaat erin dat die rege
ling niet te verzoenen is met sommi?e verklaringsmodellen voor het bestaan van 
de verjaring van de strafvordering8 1

. Wanneer men bijvoorbeeld aanneemt dat 
het een valabel argument is dat de verjaring onder meer gestoeld is op de teloor
gang van bewijsmateriaal en de bemoeilijking van de positie van de verdediging 
naarmate de tijd verstrijkt, dan moet onmiddellijk worden erkend dat het wat 
die reden van verjaring betreft niets uitmaakt of de overheid al dan niet op de 
hoogte was van het bestaan van het misdrijf. Ook wanneer men aanneemt dat 
de onzekerheid waarmee een verdachte gedurende een welbepaald tijdsverloop 
wordt geconfronteerd op zich een voldoende sanctionering kan uitmaken, is het 
irrelevant of gedurende die tijdspanne het misdrijf reeds aan het licht was ge
bracht. Het verschuiven van de aanvang van de verjaring naar het ogenblik van 
ontdekking van het misdrijf reduceert de ratio van de verjaring tot één enkele 

803 M. THONISSEN, "Rapport fait au nom de la Commission", Documents parlementaires, Cham-
bre des Représentants (séance du 11 mai 1877), 1877-1878, nr. 143, 48. 

804 Zie J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 5, 4-5 en supra, randnr. 10, p. 12. 
805 Cf supra, randnr. 7, p. 10. 
806 Zie hierna, p. 132 e.v. 
807 Cf infra, Gewoontemisdrijven, p. 150 e.v. 
808 Cf. infra, Voortgezette misdrijven, p. 151 e.v. 
809 Cf. infra, randnr. 178, p. 163. 
810 J. CÉDRAS, l.c., 508. Enkel bij fraude begint de verjaring pas te lopen op het ogenblik van de 

ontdekking ervan. 
811 Cf. supra, Redenen van verjaring, p. 26 e.v. Zie ook J.-L.-E ÜRTOLAN, Éléments de droit pénal. 

Pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la juris
prudence avec les données de nos statistiques criminelles (rev. complétée et mise au courant de 
la législation française et étrangère par Albert Desjardins), II, Paris, Ii Pion, 1886, nr. 1857, 
334. 
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doelstelling, met name het sanctioneren van de overheid voor het laattijdig 
reageren op een gekend misdrijf812

'
813

. Dat is evenwel lang niet de belangrijkste 
verklaring voor het bestaan van de verjaring. 
De verjaringstermijn pas laten aanvangen op het ogenblik dat het misdrijf ter 
kennis is van de overheid, kan trouwens leiden tot interpretatie- of bewijs
problemen. Misdrijven komen niet altijd aan het licht op grond van een concrete 
klacht, maar soms eerder toevallig. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in het 
kader van een onderzoek naar andere feiten, of in het kader van een proactieve 
recherche. Ongetwijfeld zou het niet altijd eenvoudig zijn om aan te tonen op 
welk ogenblik een misdrijf precies ter kennis was van de overheid. Zo maakt het 
openbaar ministerie in ons land gebruik van een vertrouwelijk dossier wanneer 
bijzondere opsporingsmethoden worden gehanteerd814

. Het is niet uitgesloten 
dat zonder inzage in dat vertrouwelijk dossier niet kan worden nagegaan wan
neer precies het misdrijf ter kennis was van de overheid. 
De verjaringstermijn pas laten aanvangen wanneer het misdrijf ter kennis is 
gekomen van de overheid, is bovendien niet wenselijk omdat het vooral de min
der ernstige vergrijpen zijn die hierdoor laattijdig zullen worden vervolgd. 
Cousturier wees er bij zijn bespreking van de gelijkaardige regeling van de ver
jaring in de periode tussen 1791 en 1808 reeds op dat het vooral die feiten zijn 
die aan de aandacht van de overheid ontsnappen en dus lange tijd vervolgbaar 
blijven, terwijl de zware misdrijven omwille van de grotere maatschappelijke 
consternatie doorgaans zeer snel gekend zijn815

• Weliswaar geldt die laatste re
denering in de huidige maatschappelijke constellatie niet langer voor een aantal 
ernstige vormen van (voornamelijk financiële) criminaliteit, maar dat neemt niet 
weg dat het argument met betrekking tot de minder ernstige feiten nog steeds 
opgaat. Omwille van een net widening effect zouden heel wat feiten die helemaal 
niet onder de noemer van de zware georganiseerde criminaliteit vallen, nagenoeg 
onverjaarbaar worden. Daar komt nog bovenop dat het argument van de teloor
gang van het bewijsmateriaal voor dergelijke feiten nog meer opgaat dan voor 
de zware criminaliteit816

. 

Ten slotte gaat de suggestie om het aanvangspunt van de verjaring uit te stellen 
tot de kennisname van een misdrijf voorbij aan de verplichting die op de over
heid rust om binnen de grenzen van het redelijke al het nodige te doen opdat een 
misdrijf zou worden vastgesteld. Wanneer niet wordt gezocht, kan ook niets 
worden gevonden. Het lijkt moeilijk te verdedigen dat een misdrijf in de praktijk 
niet kan verjaren, louter en alleen omdat de overheid verzuimt de vereiste om
standigheden te creëren die vereist zijn om misdrijven op te sporen 817

. Bovendien 
lijkt het feit dat een misdrijf in bepaalde gerechtelijke arrondissementen mis
schien sneller aan het licht zou komen dan in andere gerechtelijke arrondisse
menten (omwille van betere organisatie van de opsporingsdiensten, of omwille 
van de beschikbaarheid van modernere opsporingsmiddelen) en hierdoor sneller 
zou verjaren, vragen te doen rijzen aangaande het gelijkheidsbeginsel. Welis-

812 J. Torr1, o.c., 211-212. 
813 Zie hierover supra, De verjaring als sanctie op de nalatigheid van de overheid, p. 31 e.v. 
814 Cf. de art. 47septies § 1 tweede lid Sv. (inzake observatie), 47novies § 1 tweede lid Sv. (inzake 

infiltratie) en 4 7 decies § 6 derde lid Sv. (inzake informantenwerking). 
815 J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 13, 12-13. 
816 J.-L. CousTURIER, o.c., nr. 13, 12-13. 
817 Cf. ook J. REIMERT-ÜOSTING, "Verjaring en milieudelicten", D.&D. 1986, 779. 

LARCIER 



132 Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

waar zou men de opsporingsinzet kunnen toetsen aan het redelijkheidscriterium 
(waarbij de verjaring een aanvang zou nemen van zodra de overheid kennis 
moest hebben gehad van het gepleegde misdrijf), maar dan wordt de bewijs
problematiek en de rechtsonzekerheid nog groter. 

1. 1. Aflopende misdrijven 

148. Aflopende misdrijven - ook wel ogenblikkelijke misdrijven genoemd - zijn 
misdrijven die, zoals ze in de wet omschreven zijn, op een bepaald ogenblik door 
één enkel feit voltrokken zijn818 . Ze worden ook wel omschreven als een doen 
of een laten op een bepaald ogenblik819. Hierbij is het irrelevant of het voltrek
ken van de handelingen die tot het misdrijf geleid hebben enige tijd geduurd 
heeft. Van belang is alleen hoe de wetgever het misdrijf in abstracto heeft om
schreven820. Zo is diefstal bijvoorbeeld een aflopend misdrijf omdat het mate
rieel bestanddeel ervan bestaat in het bedrieglijk wegnemen en niet in het in het 
bezit houden van de gestolen voorwerpen821 . Hetzelfde geldt voor bigamie, dat 
enkel het aangaan van een nieuw huwelijk vóór de ontbinding van het voor
gaande beteugelt822 en dus niet de instandhouding van een dubbel huwelijk. De 
meeste misdrijven behoren tot de categorie van de aflopende misdrijven. 

149. De rechtspraak en rechtsleer geven heel wat voorbeelden van aflopende 
misdrijven. Hierna worden enkele van deze voorbeelden vermeld. 

Bedrieglijk onvermogen (art. 490bis Sw.). Het misdrijf duurt niet voort tot
dat de dader een einde maakt aan het door hem bewerkt onvermogen of 
voldoet aan zijn verplichtingen823 en is dus een aflopend misdrijf824. Wel kan 
het misdrijf van bedrieglijk onvermogen een voortgezet misdrijf zijn wan
neer de dader door nieuwe handelingen doorgaat met het onttrekken van 
zijn vermogen aan het onderpand van de schuldeisers825. Bij voortgezet be
drieglijk onvermogen begint de verjaring dus pas te lopen vanaf de laatste 
handelingen van de beklaagde waardoor hij zijn bedrieglijk onvermogen 
bleef bewerken826

• 

818 Zie o.m. Cass. 2 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 1, R. W. 1981-82, 1903, R.R.D. 1983, 
70, en Rev. dr. pén. 1982, 81; Cass. 25 november 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1346. Zie ook 
Cass. 22 juli 1924, Pas. 1924, I, 514, en Cass. 6 december 1943, Pas. 1944, I, 96. 

819 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 315, 198. 
820 Ibid. 
821 Art. 461 Sw. 
822 Art. 391 Sw. Zie bv. Cass. fr. 12 april 1983, Bull. Crim. 1983, nr. 97. 
823 Cass. 19 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 383 en R.W. 1985-86, 2831, met noot L. 

DUPONT; Cass. 23 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 559; Cass. 17 april 1991, Arr. Cass. 
1990-91, 834, R. W. 1991-92, 403, met noot A. VANDEPLAS en Rev. dr. pén. 1992, 94, met noot 
Ch. DE VALKENEER. Zie ook Brussel 11 april 1991, J. T 1992, 622. 

824 Cass. 27 april 1993, Arr. Cass. 1993, 405 en Antwerpen 14 januari 2004, R. W. 2004-05, 901, 
met noot Ch. DE ROY. Zie ook o.m. A. DE NAUW, "Enkele nieuwe knelpunten betreffende ver
mogensmisdrijven uit het Strafwetboek", in A. DE NAUW (ed.), Strafrecht van nu en straks, 
Brugge, die Keure, 2003, nr. 10, 140. 

825 Cass. 8 juni 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1299, ].T 1988, 634 en Rev. dr. pén. 1988, 965, met 
noot J.S.; Cass. 27 april 1993, Arr. Cass. 1993, 405. Zie ook Antwerpen 18 oktober 1991, 
R. W. 1994-95, 470, met noot S. VAN ÜVERBEKE. 

826 L. HUYBRECHTS, "Fiscaal strafrecht", in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2002, nr. 290, 162. 
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Belangenneming (art. 245 Sw.). Het misdrijf is voltrokken van het ogenblik 
dat het belang genomen of bedongen werd, zonder rekening te houden met 
het tijdstip waarop de beoogde voordelen verwezenlijkt worden 827. De ver
jaring van de strafvordering begint dus te lopen vanaf het ogenblik van de 
ongeoorloofde overeenkomst, ongeacht het tijdstip van de betalingen ft 
<laan of ontvangen ter uitvoering van een ongeoorloofde overeenkomst 28

• 

Indien echter verschillende overeenkomsten worden gesloten, dan kan er 
sprake zijn van een voortgezet misdrijf829 waardoor de verjaring pas begint 
te lopen vanaf het laatste feit 830. Zo maakt de burgemeester die als verzeke
ringsagent commissies ontvangt, zich schuldig aan belangenneming telkens 
de gemeente met zijn maatschappij een nieuw contract sluit of de verzeke
ringsovereenkomst aanpast, waardoor de verjaringstermijn opnieuw begint 
te lopen831 . 
Beschadiging of toeëigening van een weg (art. 87, 9° Veldwetboek) 832. 
Bosaanplanting met overtreding van artikelen 35bis-35ter Veldwetboek (art. 
90, 12° Veldwetboek). Bosaanplanting in de voor landbouw bestemde ge
deelten van het grondgebied op minder dan zes meter van de scheidingslijn 
tussen twee erven, zonder vergunnin~ van het college van burgemeester en 
schepenen, is een aflopend misdrijf8 3. Hetzelfde geldt voor analoge mis
drijven834. 
Bouwen zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning835

• 

Evenwel maakt de strafbare instandhouding van een zonder vergunning ge
bouwd goed een voortdurend misdrijf uit836. 

827 Cass. 28 februari 1955, Arr. Cass. 1955, 551 en Bergen 22 maart 1991, Pas. 1991, II, 131. In 
Frankrijk is thans niet alleen het nemen of aanvaarden van een belang strafbaar, maar ook het 
behouden ervan (art. 432-12 C.P.), zodat er naar Frans recht sprake is van een voortdurend 
misdrijf. 

828 J. DRICOT, "Une disposition particulière, l'article 245 du code pénal", Rev. dr. pén. 1957-58, 
469; A. DE NAUW, o.c., nr. 67, 45 en L. HUYBRECHTS, "Fiscaal strafrecht", o.c., nr. 296, 166. 
Zie ook Bergen 22 maart 1991, Pas. 1991, II, 131 en Corr. Charleroi 10 juli 1873, Pas. 1873, 
III,318. 

829 Zie over dit begrip infra, randnr. 165, p. 152. 
830 Bergen 22 maart 1991, Pas. 1991, II, 130. Zie ook J. DRICOT, l.c., 469. 
831 F. VAN VOLSEM en P. VAN HEUVEN, "Belangenneming", in A. VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwer
pen, Kluwer, losbl., 28, voetnoot 2. 

832 Cass. 13 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1114, R.W. 1996-97, 188, met noot A. VANDEPI.AS, 
J.T. 1966, 618 en Rev. dr. pén. 1996, 1108. Zie ook Concl. adv.-gen. J.F. Leclercq voor Cass. 
12 januari 1996, Pas. 1996, I, 1150-1151. 

833 Cass. 2 september 1981, Arr. Cass. 1981-82, 1, R. W. 1981-82, 1903 en Rev. dr. pén. 1982, 81. 
834 Zie bv. Cass. 7 april 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1034 (inzake boomaanplanting op minder dan 

vijf meter van de buitenboord van polderlopen). 
835 Cass. 3 november 1982, Arr. Cass. 1982-83, 320, dat weliswaar nog verwijst naar art. 44 van 

de wet van 29 maart 1962. Thans wordt het uitvoeren van werken in strijd met de bouwver
gunning (wat Vlaanderen betreft) strafbaar gesteld door art. 146 van het Deer. Vl. Pari. van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999). 

836 Zie o.m. Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1501, R. W. 1985-86, 1447 en Cass. 8 juni 
1994, Arr. Cass. 1994, 591. Thans geldt dit enkel nog voor bouwwerken in ruimtelijk kwets
bare gebieden (zie hierover infra, randnr. 161, p. 150). 
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Heling837
• Het misdrijf is voltrokken zodra de heler wetens bezit heeft gekre

gen van zaken die weggenomen, verduisterd of door misdaad of wanbedrijf 
verkregen werden838. Dat betekent ook dat er geen sprake kan zijn van he
ling als de bezitter pas na de inbezitneming kennis krijgt van de wederrech
telijke herkomst van de zaak839. Wel kan de strafrechter bij het beoordelen 
van het bestaan van de bestanddelen van heling het bewijs van de aan de 
bezit- of detentieneming voorafgaande of daarmee gelijktijdige kennis van 
de wederrechtelijke oorsprong van de zaak op latere gedragingen van de 
beklaagde laten steunen. De omstandigheid dat heling een aflopend misdrijf 
is, neemt echter niet weg dat eenzelfde weggenomen, verduisterde of door 
misdaad of wanbedrijf verkregen zaak of een gedeelte ervan, het voorwerp 
kan uitmaken van verschillende misdrijven door andere daders en mede
plichtigen 840. 
Lasterlijke aangifte (art. 445 Sw.). De lasterlijke aangifte is een ogenblikke
lijk misdrijf dat niet voortdurend wordt ingevolge de volharding in de aan
tijging841. 
Misbruik van vertrouwen (art. 491 Sw.) 842. Algemeen kan gesteld worden 
dat het misdrijf voltrokken is vanaf het ogenblik van vereniging van het 
materieel feit van verduistering en het bedrieglijk opzet843, ongeacht het feit 
of de benadeelde er al dan niet kennis van heeft gehad844. Misbruik van 
vertrouwen met betrekking tot vervangbare zaken is voltrokken op het 
ogenblik waarop degene aan wie roerende zaken werden toevertrouwd on
der de verplichting om ze terug te geven of deze voor een bepaald doel te 
gebruiken of aan te wenden, niet meer in de onmogelijkheid verkeert ze te
rug te geven of ze tot de overeengekomen bestemming aan te wenden 845. 
Met betrekking tot bepaalbare zaken is het misdrijf reeds voltrokken vanaf 
het ogenblik dat de dader erover beschikt heeft om aldus de teruggave on-

837 Cass. 2 augustus 1880, Pas. 1880, I, 284, waar er op gewezen wordt dat nergens uit blijkt dat 
het de bedoeling zou geweest zijn van de wetgever om de verjaring van heling langer te laten 
lopen dan de verjaring van diefstal, dat een zwaarder misdrijf is. Zie ook Corr. Brussel 8 juni 
2000, Rev. dr. pén. 2000, 1096. Men raadplege tevens J. D'HAENENS, "Heling", in Algemene 
Praktische Rechtsverzameling, Brussel, Larcier, 1955, 19 en A. VANDEPLAS, "Heling", in Bij
zonder strafrecht voor rechtspractici, Leuven, Acco, 1990, 79. Wat witwassen betreft, zie infra, 
Parenthesis: de aard van het misdrijf witwassen, p. 139. 

838 A. DE NAUW, o.c., nr. 406, 253. 
839 Corr. Gent 15 september 1997, T.G.R. 1998, 34. 
84° Cass. 4 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 297. 
841 Cass. 25 oktober 1965, Pas. 1966, I, 262 en Brussel 14 januari 1961, Pas. 1962, II, 36. 
842 Zie ook L HUYBRECHTS, "Misbruik van vertrouwen", in A. VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), 

Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwer
pen, Kluwer, losbl., nr. 20, 13-14 en B. SPRIET, "Verjaring van de strafvordering bij misbruik 
van vertrouwen, oplichting, heling en witwassen", in F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN 
(eds.), De verjaring van de strafvordering voor rechtspractici, Leuven, Universitaire Pers Leu
ven, 2005, nr. 7, 126. 

843 Cass. 1 september 1964, Rev. dr. pén. 1964-65, 702 en Cass. 29 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 
324. Dit wordt door de feitenrechter soeverein vastgesteld (Cass. 29 maart 1994, Arr. Cass. 
1994, 324 en Cass. 8 september 1998, Arr. Cass. 1998, 866). 

844 Cass. 13 juni 1955, Arr. Cass. 1955, 844. Zie ook Cass. 14 september 2004, A.R. P.04.0530.N, 
onuitg. 

845 Cass. 9 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 813 en R.W 1991-92, 461, met noot A. VANDEPLAS; 
Cass. 1 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 504. Zie ook Cass. 18 maart 1940, Pas. 1940, I, 94. Zie 
tevens Brussel 24 maart 2000, ]. T. 2000, 580 en Corr. Brussel 20 februari 1987, Rev. prat. soc. 
1987, 158. 
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mogelijk te maken846
. Ook in Frankriik wordt aangenomen dat misbruik 

van vertrouwen een aflopend misdrijf is847
• Aanvankelijk werd dan ook aan

vaard dat de verjaring een aanvang neemt op het ogenblik van de verduiste
ring, maar sedert een aantal decennia neemt de Franse rechtspraak aan dat 
de aanvang van de verjaring kan worden uit~esteld tot op het ogenblik dat 
de verduistering werd of moest zijn ontdekt8 8

• 

Nachtgerucht of nachtrumoer (art. 561, 1 ° Sw.) 849
• 

Niet (tiidig) betalen van loon voor overwerk (art. 29 ;uncto 53, 3° van de 
Arbeidswet850

). Het misdrijf is voltrokken door één enkel verzuim, op het 
ogenblik waarop uiterlijk moet worden betaald851

• 

Niet betalen van de openingstaks voor een dranksliiterii (art. 23 en 28 
;uncto 35 § 2, 3° van het K.B. van 3 april 1953852

). De betaling van de ope
ningstaks dient te gebeuren bij de aangifte, die zelf ten minste vijftien dagen 
vóór het begin van het bedrijf moet geschieden853

• 

Niet betalen van het vergunningsrecht voor het verstrekken van sterke 
drank (art. 14 ;uncto 25 van de wet van 28 december 1983 betreffende het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht854

). Een 
handeling, verzuim of praktijk die tot gevolg of tot doel heeft het vergun
ningsrecht geheel of gedeeltelijk te ontduiken en die bestaat in de niet-beta
ling van het vergunningsrecht of het bijkomend vergunningsrecht binnen de 
wet voorgeschreven termijn, maakt een aflopend misdrijf uit855

• 

Niet betalen van loon of vakantiegeld (art. 9 ;uncto 42. l O van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers856

). 

Het misdrijf is voltrokken door één enkel verzuim, op het ogenblik waarop 
uiterlijk moet betaald worden857

• Wel kan de rechter, naar wie de zaak is 

846 Cass. 16 februari 1953, Arr. Cass. 1953, 408. 
847 M. VÉRON, Droit péna/ spécia/, Paris, Armand Colin, 2002, nr. 455, 255 en M.-L. RASSAT, 

Droit pénal spécial. Infractions des et contre les particuliers, Paris, Dalloz, 2004, nr. 162, 176. 
848 Cf. o.m. Cass. fr. 16 maart 1970, Dali. 1971, 497 en Cass. fr. 4 september 1995, Rev. sc. crim. 

1996, 378, met noot ÜTTENHOF. 
849 Cass. 24 oktober 1989, Arr. Cass. 1989-90, nr. 115. De strafbaarheid van nachtgerucht was tij

delijk afhankelijk van de gemeente, gezien Titel X van Boek II Sw. werd afgeschaft bij wet van 
17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (B.S. 23 juli 2004). Art. 561, 1 ° Sw. 
werd evenwel samen met enkele andere strafbepalingen opnieuw ingevoerd bij art. 22 van de 
wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (B.S. 29 juli 2005). De wispelturigheid van 
de wetgever kent geen grenzen en is duidelijk niet beperkt tot verjaringswetgeving. Zie over 
voornoemde repenalisering F. ScHUERMANS, "Het hindernissenparcours van de gemeentelijke 
administratieve sancties: een status questionis", T. Strafr. 2005, 405-425, inz. nr. 30,417. 

850 Wet van 16 maart 1971, B.S. 30 maart 1971, err., B.S. 12 oktober 1971. 
851 Cass. 4 december 1989, Arr. Cass. 1989-90, 473, R. W. 1988-89, 1192, Soc. Kron. 1990, 240, 

met noot, T.S.R. 1990, 21 en ].T.T. 1990, 5, met noot. Zie ook Cass. 19 oktober 1987, 
Arr. Cass. 1987-88, 202, R. W. 1987-88, 1054, met noot, T.S.R. 1988, 101 enJ.T.T. 1998, met 
noot; Cass. 27 oktober 1986, Arr. Cass. 1986-87, 276 en].T.T. 1987, 301. 

852 B.S. 4 april 1953. 
853 Cass. 28 september 1993, Arr. Cass. 1993, 768. 
854 B.S. 30 december 1983. 
855 Cass. 25 november 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1346. 
856 B.S. 30 april 1965. 
857 Cass. 19 oktober 1987, Arr. Cass. 1987-88, 202, R.W. 1987-88, 1054, met noot, T.S.R. 1988, 

101 en].T.T. 1988, 7, met noot. Zie tevens Cass. 4 december 1989, Arr. Cass. 1989-90, 473, 
R.W. 1988-89, 1192, T.S.R. 1990, 21, Soc. Kron. 1990, 240, met noot en].T.T. 1990, 5, met 
noot; Cass. 21 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1458 en R. W. 1992-93, 1205. 
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verwezen, vaststellen dat er sprake is van eenheid van opzet en beslissen dat 
het om een voortgezet misdrijf gaat858. 
Omkoping (art. 246 e.v. Sw.) 859. Omkoping op zich is een aflopend mis
drijf860. Hieruit volgt dat zo de omkoping geen gevolg heeft, de verjaring 
begint te lopen vanaf de vraag of het voorstel. In het geval van de verzwa
rende omstandigheid van het corruptiepact861 neemt de verjaring een aan
vang bij de wilsovereenstemming tussen de twee partijen862. Wanneer de 
omkoping echter wel leidt tot het verrichten van een onrechtmatige hande
ling door de omgekochte persoon, dan begint de verjaring inzake actieve of 
passieve corruptie te lopen op het ogenblik waarop de onrechtmatige daad 
wordt gesteld863 . Omkoping kan echter ook een voortdurend misdrijf uit
maken indien verschillende feiten van omkoping plaatsvinden, in welk geval 
de verjaring pas een aanvang zal nemen met het plegen van het laatste feit864. 
Ontvluchting van gevangenen (art. 332 e.v. Sw.). De strafbare personen zijn 
diegene die aangesteld zijn om de gevangene te geleiden en te bewaken en zij 
die de ontvluchting bewerken of vergemakkelijken. Het misdrijf is pas vol
trokken wanneer de ontvluchting of de poging tot ontvluchting heeft plaats
gevonden en heeft een aflopend karakter865. De verjaring neemt dus pas dan 
een aanvang en niet op de dag waarop de gevangene hulp, werktuigen of 
wapens mocht ontvangen866

• Het aflopend karakter van het misdrijf brengt 
ook met zich dat de hulp geboden op een ogenblik dat de gevangene reeds 
ontvlucht is niet strafbaar is. 
Oplichting (art. 496 Sw.) 867

. Het misdrijf is voltrokken zodra de dader, die 
gehandeld heeft met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan 
een ander toebehoort, erin geslaagd is zich de bij artikel 496 Sw. bepaalde 

858 Zie Cass. 29 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1148 en J. CONSTANT, Manuel de droit 
pénal, I, Les principes généraux, Luik, 1948 (4de druk), nr. 53. 

819 De bepalingen betreffende de omkoping werden grondig gewijzigd door de wet van 10 februari 
1999 betreffende de bestraffing van corruptie (B.S. 23 maart 1999). Zie over deze wet o.m. A. 
DE NAUW, "Omkoping van openbare ambtenaren en private omkoping", in X, Ondernemings
strafrecht, Brugge, die Keure, 1999, 41-56; X. BAESELEN, "Nouvelles dispositions contre la cor
ruption", Journ. proc. 1998, afl. 305, 10-13; D. FLORE, L'incrimination de la corruption. Les 
nouveaux instruments internationaux. La nouvelle /oi beige du 10 février 1999, Brugge, die 
Keure, Reeks Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, 1999, afl. 4, 179 p.; 
S. EvRARD, "La loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption",j.T. 1999, 337-
340 en P. QUERTAIMONT, "La corruption dans les affaires publiques", in X, Mélanges off erts 
à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 1023-1049. 

860 A. MARCHAL en J.P. JASPAR, Droit criminel. Traité théorique et pratique: les infractions du code 

861 

pénal, I, Brussel, Larcier, 1975 (3' ed.), nr. 1302, 375; M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les crimes 
et les délits du Code pénal, IV, Brussel, Bruylant, 1963, 298. 
Zie art. 247 § 1-4 telkens tweede lid Sw. 

862 A. DE NAUW, o.c., nr. 73, 52. 
863 Cass. 23 december 1998 (veren. kam.), Arr. Cass. 1998, 1166, R. W. 1998-99, 1309, A.).T. 

1998-99, 541,j.L.M.B. 1999, 61 en Rev. dr. pén. 1999, 393. 
864 Cass. 14 december 1960, Arr. Cass. 1961, 365. 
865 A. DE NAtJ\X1, o.c., nr. 115, 81. 
866 C. D'HAESE, "Ontvluchting van gevangenen", in A. VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), Strafrecht 

en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Klu
wer, losbl., 16. 

867 Zie ook B. SPRIH, "Verjaring van de strafvordering bij misbruik van vertrouwen, oplichting, 
heling en witwassen", l.c., nr. 10 en L. HUYBRECHTS, "Oplichting", in A. VANDFPLAS en 
P. ARNOU (eds.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht v,111 rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., nr. 41, 22-23. 
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voorwerpen te doen afgeven of leveren 868
• De verjaringstermijnen beginnen 

te lopen vanaf de afgifte of levering en niet vanaf de daaraan voorafgaande 
kunstgrepen869

• Wanneer evenwel kunstgrepen die aangewend worden na de 
afgifte van de gelden en waarden in samenhang met andere het misdrijf vol
tooien, wordt het aanvangspunt van de verjaring verschoven naar die latere 
kunstgrepen 870

• 

Overtreding van een gemeenteverordening houdende verbod om, zonder 
toelating, reclameborden aan te brengen871

• 

Plaatsen van publiciteitsborden in strijd met een gemeentereglement872
• De 

handhaving van reclameborden en opstaande borden voor aanplakbiljetten, 
die onwettelijk zijn aangebracht, is echter een voortdurend misdrijf873

. 

Uitgifte van een cheque zonder dekking (art. 61, 1 ° Chequewet874
). Het mis

drijf is voltooid wanneer op het ogenblik van de uitgifte van de cheque geen 
voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds aanwezig is dat voortvloeit 
uit een verbintenis van de betrokkene toegestaan bij de aanbieding van de 
titel voor de betaling, zelfs al is zulks gebruikelijk voor de betrokkene, doch 
zonder dat hij daartoe gehouden is door een verbintenis die aan de uitgifte 
voorafgaa t875

. 

Vals getuigenis (art. 215 e.v. Sw.). In principe wordt het misdrijf gepleegd op 
het ogenblik dat de valse verklaring onder eed wordt afgelegd. Evenwel sluit 
de intrekking van een onder eed afgelegd vals getuigenis het bedoeld misdrijf 
uit wanneer ze gebeurt vóór het sluiten der debatten en voor zover ze wordt 
gedaan ten overstaan van de rechter die het vals getuigenis heeft gehoord876

. 

Dit betekent dat het misdrijf pas bestaat wanneer de getuigenis onherroepe
lijk wordt. Hieruit moet wellicht worden afgeleid dat de verjaring slechts op 
dat ogenblik begint te lopen877 en dus niet op de dag dat de valse verklaring 
onder eed wordt afgelegd. 

150. Wat het beginpunt van de verjaringstermijn bij aflopende misdrijven be
treft, stelt zich geen probleem: de verjaring van de strafvordering neemt een aan
vang op de dag dat het misdrijf wordt gepleegd. Zo zal de verjaringstermijn voor 
een snelheidsovertreding gepleegd op 12 december 2004 beginnen te lopen op 
die dag en met inbegrip van die dal 
Dat is echter niet steeds het geval8 8

. Soms bepaalt de wet bij wijze van uitzon-

868 Cass. 21 januari 1954, Arr. Cass. 1954, 682; Cass. 20 januari 1969, Arr. Cass. 1969, 48; Cass. 
27 oktober 1982, Arr. Cass. 1982-83, 304; Cass. 14 juni 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1326 en 
R. W. 1989-90, 358, met noot B. SPRIET. Hetzelfde geldt in het franse recht (zie M. Vf:RON, o.c., 
nr. 427,239 en M.-L. RASSAT, o.c., 2004, nr. 142, 152). 

869 Bergen 28 juni 1989,J.L.M.B. 1991, 1168. 
87° Cass. 17 februari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 7 en Cass. 15 april 1997, Rev. dr. pén. 1998, 236. 
871 Cass. 19 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 393. Zie ook Cass. 24 maart 1964, Pas. 1964, 

I, 806 en Cass. 3 november 1982, Arr. Cass. 1982-83, nr. 151. 
872 Cass. 19 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, nr. 187. 
8

"
3 Cass. 20 september 1971, Arr. Cass. 1972, 65. 

874 Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige 
wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet, B.S. 2 februari 1962. 

875 Cass. 24 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 575 en Cass. 28 september 1977, Arr. Cass. 1978, 133. 
876 Cass. 16 april 1934, Pas. 1934, I, 24 7 en Cass. 14 december 1964, R. W. 1965-66, 1799. 
877 A. DE NAUW, o.c., nr. 46, 32. Zie ook L. ARNOU, "Het vals getuigenis: een misdrijf onder 

opschortende voorwaarde?", noot onder Cass. 19 oktober 1999, T. Strafr. 2000, 155-161. 
878 Zie ook infra, Enkele bijzondere gevallen, p. 157 e.v. 

LARCIER 



138 Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

dering dat de verjaring niet begint te lopen op het ogenblik waarop het aflopend 
misdrijf voltooid is, maar op een ander specifiek moment. Zo begint de verjaring 
van bosmisdrijven in het Waals Gewest pas te lopen op de dag waarop het mis
drijf in een proces-verbaal wordt vastgesteld879

• Een ander voorbeeld vindt men 
in het sociaal strafrecht880

, waar de verjaring van bepaalde misdrijven begint te 
lopen op het ogenblik waarofs de werknemer opgehouden heeft onder het gezag 
van de werkgever te werken 81

, of de dag waarop de werknemersbijdrage voor 
de sociale zekerheid laattijdig werd overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid 882

. 

151. Een bijzondere situatie ontstaat wanneer het misdrijf bestaat in het veroor
zaken van een gevolg. Het misdrijf onopzettelijke doding883 bijvoorbeeld is 
slechts voltooid op het ogenblik van het overlijden van het slachtoffer. Derhalve 
begint de verjaring pas te lopen vanaf het optreden van dit gevolg en dus niet 
vanaf het ogenblik waarop het gebrek aan voorzorg werd gepleegd of het mo
ment waarop het slachtoffer de fatale verwondingen opliep884

• Het veroorzaken 
van een gevolg is hier immers een constitutief bestanddeel van het misdrijf885

• 

Vroeger werd echter wel aangenomen dat de verjaringstermijn bij onopzettelijke 
slagen en verwondingen onmiddellijk na het toebrengen van de slag of de ver
wonding begon te lopen, ook al treden pas later ergere gevolgen op886

. Het was 
dan ook irrelevant wanneer de schade zich voordeed 887 of wanneer het slachtof
fer zich bewust werd van de schade888

. De verjaring van de burgerlijke vorde
ring, die toen nog vijf jaar bedroeg889 en op hetzelfde ogenblik begon te lopen 
als de strafvordering890

, kon dus bereikt worden zonder dat het slachtoffer zich 
bewust was van de schade. Dat was vooral een probleem voor slachtoffers van 

879 Art. 145 Boswetboek zoals gewijzigd bij decreet van 17 juli 1985 (B.S. 10 oktober 1985). 
880 Zie ook infra, randnr. 186, p. 170. 
881 Zie art. 28, 1 ° van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (B.S. 31 januari 1974). 
882 Art. 39 tweede lid van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 25 juli 1969). 
Deze bepaling vertoont de eigenaardigheid dat de verjaring bij een laattijdige betaling later 
begint te lopen dan het geval is wanneer de werkgever helemaal geen betaling aan de R.S.Z. 
overmaakt. Zo zou het niet overmaken van de ingehouden bedragen toch vervolgd kunnen 
worden in het (eerder onwaarschijnlijke) geval dat deze bedragen na het verstrijken van de ver
jaringstermijn alsnog aan de R.S.Z. worden overgemaakt. 

88
' Art. 418-419 Sw. 

884 Cass. 17 mei 1957, Arr. Cass. 1957, 380 en Pas. 1957, I, 1118. 
BH) R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 211, 132. 
886 Cass. 14 januari 1965, Pas. 1965, I, 1115; Gent 30 juni 1964, R.W. 1964-65, 1111; Luik 

21 april 1975, Pas. 1976, II, 26; Gent 9 juni 1980, R. W. 1980-81, 456, met noot P. DEPUYDT 
en Gent 4 december 1992, Vl. T. Gez. 1993, 368. Zie ook W. WILMS, o.c., nr. 32, 33 en R. 
DECLERCQ, "Enkele problemen in verband met de toepassing van de artikelen 418,419 en 420 
van het Strafwetboek", in X, Bijzonder strafrecht voor rechtspractici, Leuven, K.U.L., 1990, 
203-204. 

887 Cf. Rb. Doornik 27 mei 1987, J.L.M.B. 1987, 1039, met noot J.F. JEUNEHOMME. 
888 Cf. Rb. Charleroi 20 februari 1990,J.T. 1991, 195. 
889 Oud art. 26 V.T.Sv., dat door het Arbitragehof ongrondwettelijk werd bevonden (Arbitragehof 

21 maart 1995, nr. 25/95, B.S. 31 maart 1995 en R. W. 1994-95, 1324, met noot Ph. TRAEST; 
Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 51/96, B.S. 14 augustus 1996, Arbitragehof 14 oktober 1997, nr. 
61/97, B.S. 25 oktober 1997 en Arbitragehof 30 juni 1999, nr. 81/99, B.S. 11 november 1999). 

890 P. VAN CAENEGEM, "De aanvangsdatum van de verjaringstermijn van de burgerlijke vordering 
uit het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen. Het arrest van het Hof van Cassatie 
van 13 januari 1994", noot onder Cass. 13 januari 1994, R. Cass. 1994, nr. 2, 114. 
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medische fouten 891 . In een arrest van 13 januari 1994 oordeelde het Hof van 
Cassatie echter in een burgerlijke zaak dat het misdrijf van slagen en verwondin
gen slechts bestaat op het ogenblik van de veruitwendiging van de schade892, 
welk o~enblik verschillend was van het tijdstip van het ontstaan van de 
schade8 3

• Die rechtspraak zocht weliswaar een maatschappelijk billijke oplos
sing, maar is vanuit juridisch oogpunt betwistbaar894. Wat de verjaring van de 
burgerlijke vordering betreft, is de problematiek in elk geval opgelost sedert de 
wet van 10 juni 1998895. De vijfjarige verjaringstermijn van de rechtsvordering 
tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid 
loopt nu immers maar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde ken
nis heeft genomen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit 
van de daarvoor aansprakelijke persoon, voor zover een absolute termijn van 
twintig jaar te rekenen van de datum der feiten niet overschreden wordt 96

• De 
vraag is dan ook of het nog wenselijk is de inhoud van voornoemd arrest van 
13 januari 1994 onverkort te laten gelden wat de verjaring van de strafvordering 
betreft. Het antwoord op die vraag lijkt ons negatief te zijn. 

1. 1. 1. Parenthesis: de aard van het misdrijf witwassen 

152. Het Belgisch Strafwetboek kent niet één, maar wel drie witwasmisdrij
ven897. Overigens wordt in dat wetboek niet gesproken van witwassen, maar wel 
van "verrichtingen met betrekking tot zaken die uit een misdrijf voortko
men"898. Omdat de witwasmisdrijven aan artikel 505 Sw. werden toege
voegd899, dat oorspronkelijk enkel het misdrijf heling omvatte, worden de wit-

891 Zie T. VAN SWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het zieken
huis, Reeks Aansprakelijkheidsrecht (afl. 9), Antwerpen, Maklu, 1997, 741, voetnoot 131. 

892 In casu ging het om een nieuwe infectie die een opname in het ziekenhuis noodzakelijk maakte. 
891 Cass. 13 januari 1994, Arr. Cass. 1994, 27, R. W. 1994-95, 157, R. Cass. 1994, 116, met noot 

P. VAN CAENEGEM, P. & B. 1994, 86, Verkeersrecht 1994, 153, met noot, Vl. T. Gez. 1994-95, 
30, met noot D. FRERIKS, Rev. dr. pén. 1994, 808, ].T. 1994, 291, met noot R. DALCQ en 
R.C.j.B. 1995, 421, met noot J.L. FAc;NART. 

894 Zie P. VAN CAENEGEM, l.c., nr. 9, 115-116 en R. DECLERCQ, o.c., nr. 168, 93. 
Cf. supra, voetnoot 365. 

896 Zie art. 2262bis § 1 tweede lid B.W. 
897 Zie o.m. H. BERKMOES en R. VANDAELE en B. DE BIE, Misdaad loont niet (meer?). De bijzondere 

verbeurdverklaring van vermogensvoorde/en en de bestrijding van het witwassen in België, 
Brussel, Politeia, 1994, 173 p.; L. CORNELIS en R. VERSTRAETEN, "Mag er nog wit worden 
gewassen?", T.B.H. 1992, 176-221; M. DAMBRE, "De invloed van het witwasverbod op het 
bankrecht", in X, Liber amicorum Paul De Vroede, I, Diegem, KI uwer, 1994, 353-386; N. 
HUSTIN-DENIES, "La législation beige sur Ie blanchiment de capitaux d'origine criminelle: un 
instrument d'indemnisation des victimes et de Jutte contre la criminalité organisée?", Ann. dr. 
Louvain 1995, 53-94; G. JAKHIAN, "L'infraction de blanchiment et la peine de confiscation en 
droit beige", Rev. dr. pén. 1991, 765-788; J. MESSINE, "La loi du 17 juillet 1990 modifiant les 
articles 42, 43 et 505 du Code pénal et insérant un article 43bis dans ce même Code", J. T. 1991, 
489-493; J.P. SPREUTELS, "Le délit de blanchiment et la confiscation des avantages patrimo
niaux tirés des infractions. Analyse de la loi du 17 juillet 1990", in X, Droit pénal des affaires, 
Brussel, Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, 1-30 en J. PARDON, "Le blanchiment 
de l'argent et la Jutte contre la criminalité axée sur Ie profit", Rev. dr. pén. 1992, 740-757. 

898 Boek II, Titel IX, Hoofdstuk II, Afdeling IV Sw. 
899 Wet van 17 juli 1990 tot wijziging van de art. 42, 43 en 505 van het Strafwetboek (B.S. 

15 augustus 1990) en Wet van 7 april 1995 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (B.S. 10 mei 
1995, err., B.S. 25 mei 1995). 
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wasmisdrijven in de doctrine ook wel omschreven als "bijzondere heling" 900, 
"verruimde heling" 901 , of gewoonweg "heling" 902. 
Hoger werd er reeds op gewezen dat heling een aflopend misdrijf uitmaakt903 . 
De vraag is dan ook of hetzelfde geldt voor de drie witwasmisdrijven. Een on
derscheid moet worden gemaakt voor de respectievelijke witwasmisdrijven 9°4

• 

153. Het eerste witwasmisdrijf, omschreven in artikel 505 eerste lid, 2° Sw., 
bestraft zij die zaken bedoeld in artikel 42, 3° Sw. hebben gekocht, in ruil of om 
niet hebben ontvangen, in bezit, bewaring of beheer hebben genomen, ofschoon 
zij de oorsprong ervan kennen of moesten kennen. De vraag of dit misdrijf een 
aflopend, dan wel voortdurend karakter heeft, deed destijds heel wat inkt 
vloeien905. Oorspronkelijk leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht, omdat in 
het kader van de parlementaire werkzaamheden uitdrukkelijk was gesteld dat 
het om een aflopend misdrijf ging906. Kort na de wet van 7 april 1995, oordeelde 
het Hof van Cassatie bovendien dat de wetgever, met het aflopend karakter van 
het misdrijf, heeft willen voorkomen dat de bezitter, bewaarder of beheerder te 
goeder trouw die pas naderhand de wederrechtelijke oorsprong kende of moest 
kennen, wegens nadien door hem gestelde daden van beheer zou worden ge
straft 907. De kennis van het illegaal karakter van de vermogensvoordelen moest 
dus aan de verboden handelingen vooraf gaan, of minstens ermee samenval
len908. Mocht het evenwel om een voortdurend misdrijf gaan, dan zou degene 
die pas achteraf kennis krijgt van de wederrechtelijke oorsprong van de vermo
gensvoordelen onvermijdelijk meteen strafbaar zijn. Deze vaststelling bracht 
sommige auteurs ertoe om achteraf - wanneer door sommigen werd afgestapt 
van het uitgangspunt van een aflopend misdrijf ten voordele van een voortdu
rend misdrijf - fijntjes op te merken dat de persoon die pas post factum de in de 
wet bedoelde kennis krijgt, in dat geval geen enkele kans heeft om de toepassing 
van het strafrecht te vermijden909. Het is naar aanleiding van de wet van 7 april 
1995910 dat uiteindelijk meer en meer de vraag werd gesteld of het witwasmis-

900 A. VAN ROOSBROECK, Witwassen, Antwerpen, ETL, 1995, 155. 
901 G. STESSFNS, "Over het witwassen van druggelden", noot onder Corr. Antwerpen 14 april 

1994, R. W. 1994-95, 509 en R. VERSTRAETEN en D. DEWANOELEER, "Witwassen na de Wet van 
7 april 1995: kan het nog witter?", R.W. 1995-96, 690. 

902 R. ToURNICOURT, "Witwassen van zwart geld is gelijk aan heling", Fiskoloog 1991, afl. 355, 6. 
903 Cf. supra, randnr. 149, p. 134. 
904 Zie ook B. SPRIET, "Verjaring van de strafvordering bij misbruik van vertrouwen, oplichting, 

heling en witwassen", l.c., nrs. 14-18, p. 129-133. Zie ook B. SPRIET, "De preventieve en 
repressieve witwaswetgeving, mede nà de wet van 12 januari 2004", in Jan Ronse Instituut 
(ed.), Financiële wetgeving: de tussenstand 2004, Reeks Rechtspersonen en vennootschaps
recht, Kalmthout, Biblo, 2005, 197-225. 

901 Zie voor een verduidelijkend overzicht F. DERUYCK, "Witwassen", in A. VANDEPLAS en 
P. ARNOU (eds.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., nr. 11, 8-11. 

90
" Zie Pari. St. Senaat 1989-90, nr. 890-2, 29. 

"
07 Cass. 31 oktober 1995, T.R. V. 1996, 635, met noot F. HEI.LEMANS. Zie ook Cass. 21 juni 2000, 

Arr. Cass. 2000, 1165 enj.T. 2000, 788; Corr. Antwerpen 23 februari 1993, T.R.V. 1994, 195, 
met noot A. DEVROE en W. RoMROUTS; Corr. Antwerpen 14 april 1994, R. W. 1996-95, 509, 
met noot G. STESSENS en T.R. V. 1994, 285, met noot F. HEL.LE'v!ANS; K.I. Antwerpen 31 januari 
1995, R.W. 1996-97, 1027. 

908 F. DERUYC:K, l.c., nr. 11, 237. 
909 R. VERSTRAFTEN en D. DEWANDELEER, l.c., 695. De auteurs stellen voor om in dergelijk geval 

een bijzonder opzet te vereisen voor de strafbaarheid van de gedraging. 
91° Cf supra, voetnoot 899. 
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drijf bedoeld in artikel 505 eerste lid, 2° Sw. geen voortdurend misdrijf uit
maakt911. Nochtans veranderde die wet helemaal niets aan de bewuste strafbe
paling. Wel werd tijdens de parlementaire werkzaamheden verwezen naar het 
standpunt van de Cel voor Financiële Informatieverwerking912, die er op gewe
zen had dat het wellicht eenvoudiger zou zijn om uitdrukkelijk te bepalen dat 
het om een voortdurend misdrijf gaat913 . Maar in diezelfde voorbereidende 
werkzaamheden werd ook gezegd dat het misdrijf "soms" een voortdurend ka
rakter zal hebben914, zodat het in elk geval niet steeds om een voortdurend mis
drijf kan gaan. Kortom, onduidelijkheid troef. Deze onduidelijkheid heeft zich 
veruitwendigd in de doctrine, nu sommigen hebben geopperd dat het misdrijf 
sedert de wet van 7 april 1995 een voortdurend karakter heeft gekregen915 , ter
wijl anderen zich de vraag stelden hoe het mogelijk is "om met volledig behoud 
van een wettekst, die bij zijn redactie precies en juist werd uitgekozen om het 
aflopend karakter van het misdrijf duidelijk te maken, en met betrekking waar
toe men ook herhaaldelijk met de grootste stelligheid affirmeerde dat hij een 
aflopend misdrijf consacreerde, over te stappen naar een voortdurend mis
drijf"916. In een arrest van 21 juni 2000 bevestigde het Hof van Cassatie evenwel 
dat het om een aflopend misdrijf gaat, maar er werd wel aan toegevoegd dat 
zulks niet belet dat de dader het misdrijf telkens opnieuw pleegt wanneer hij ten 
aanzien van de goederen of waarden waarvan hij de strafbare oorsprong kende 
of diende te kennen, één van de in artikel 505 eerste lid, 2° Sw. omschreven 
handelingen stelt917

. 

154. Het tweede witwasmisdrijf, strafbaar gesteld door artikel 505 eerste lid, 3° 
Sw., heeft betrekking op het omgezet of overgedragen hebben van illegale ver
mogensvoordelen. Ook wat dit misdrijf betreft, was er onduidelijkheid of het 
om een aflopend, dan wel een voortdurend delict gaat. Gelet op de geviseerde 
gedragingen, bestaat in de rechtsleer echter eensgezindheid over het feit dat dit 
witwasmisdrijf een aflopend karakter heeft918 . 

155. Het derde witwasmisdrijf, vervat in artikel 505 eerste lid, 4° Sw., verwijst 
naar het hebben verheeld of verhuld van de aard, oorsprong, vindplaats, ver
vreemding, verplaatsing of eigendom van de illegale vermogensvoordelen. Ook 

911 Niettegenstaande in de doctrine ook reeds eerder de aandacht op deze problematiek was geves
tigd ten gevolge van een aantal opmerkelijke rechterlijke uitspraken. Zie bv. Cass. 31 oktober 
1995, Corr. Antwerpen 23 februari 1993 en Corr. Antwerpen 14 april 1994 (reeds geciteerd in 
voetnoot 907). 

912 Zie Pari. St. Senaat 1994-95, nr. 1323-1, 9. 
913 C.F.I, Activiteitenverslag 1993-1994, 39, zoals aangehaald door F. DERUYCK, l.c. nr. 11, 10. 
914 Pari. St. Senaat 1994-95, nr. 1323-1, 11. 
915 A. DE NAUW, "De verschillende luiken van het wettelijk systeem tot bestraffing en tot voorko

ming van het witwassen van gelden en fiscale fraude", in M. RozIE (ed.), Fiscaal strafrecht en 
strafprocesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 234. Deze stelling werd door de auteur evenwel 
later afgezwakt (A. DE NAUW, o.c., nr. 417, 261, waar wordt gezegd dat het misdrijf soms een 
voortdurend karakter kan hebben, met expliciete verwijzing naar de nuancering die wordt 
gegeven door VERSTRAETEN en DFWANDEI liER). 

916 R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, l.c., 696. 
917 Cass. 21 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 387. 
918 Zie A. DE NAUW, "De verschillende luiken van het wettelijk systeem tot bestraffing en tot voor

koming van het witwassen van gelden en fiscale fraude", l.c., 234 en R. VERSTRAETEN en D. 
DEWANDELEER, /.c., 699. 
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hier was en is er sedert de wet van 7 april 1995 onzekerheid omtrent het karak
ter van het misdrijf. Aanvankelijk leek de doctrine hieromtrent verdeeld919

• Er 
werd soms gezegd dat de gedragingen van verhelen of verhullen eerder wijzen 
op een voortdurend misdrijf920

. Anderen wezen er evenwel op dat het verhelen 
of verhullen kan bestaan in handelingen die meteen voltrokken zijn (zoals het 
opzetten van een financiële of fiscale constructie), wat een aflopend misdrijf im
pliceert, hoewel er aan toegevoegd werd dat het geenszins uitgesloten is dat be
paalde gedragingen (bijvoorbeeld het bieden van een schuilplaats met het oog op 
het verhelen van de illegale vermogensvoordelen) een voortdurend karakter 
kunnen hebben921

. 

1.2. Voortdurende misdrijven 

156. Bij voortdurende misdrijven bestaat de strafbare gedraging in een_Q_l}Q.Q: 
derbroken delictuele toes_!ê!!.Q.die wordt gehandhaafd922. Een voortdurend mis
drijf wordt aldus gekarakteriseerd door de_ê.ang_ehou~~-~ wil van de dad_~_r om 
een door hem in het leven geroepen d~ljctuele toestand te bestencljgi:;;11n3. Zo zijn 
de wederrechtelijke vrijheidsberoving924 of het wederrechtelijk dragen van ere
tekens925 bijvoorbeeld voortdurende misdrijven926

• Hetzelfde geldt voor het op
nemen van de wapens tegen Bel~ië927

• De verjaring begint dan pas te lopen als 
de delictuele t~fil.i!DQ ctph~92 

• 
..... ___ .. -

157. De rechtspraak en doctrine leveren een aantal voorQt;.~[den van situaties 
die als voortdurende misdrijven worden gekwalificeerd: 

Achterlaten op de openbare weg van voorwerpen of stoffen929
• 

Achterlaten van een kind in behoeftige toestand (art. 423 Sw.)930
. 

Achterlaten van vuilnis of afval op het grondgebied van de gemeente931
• 

Bedrieglijk onvermogen (art. 490bis Sw.). Het betreft in principe een aflo
pend misdrijf932

, maar bedrieglijk onvermogen kan een voortdurend mis
drijf zijn wanneer de dader door nieuwe handelingen doorgaat met het ont
trekken van zijn vermogen aan het onderpand van de schuldeisers en aan de 

919 Zie F. DERUYCK, l.c., nr. 16, 14. 
920 A. DE NAUW, "De verschillende luiken van het wettelijk systeem tot bestraffing en tot voorko

ming van het witwassen van gelden en fiscale fraude", l.c., 234. 
921 R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, l.c., 701. Ook A. DE NAUW nam deze nuancering over 

(o.c., nr. 417,261). Zie ook R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, "Uitwassen van witwas
sen", in F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE en B. SPRIET, Strafrecht als roeping. 
Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire pers, 2005, nr. 18,241. 

922 Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 175. 
923 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 317,199. 
924 Art. 147 en art. 434 Sw. 
925 Art. 228 Sw. 
926 Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 176. 
927 Art. 113 Sw. (zie L DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 318,199). 
928 F. HÉLIE, o.c., nr. 574,411. Zie bv. Cass. 7 januari 1867, Pas. 1867, I, 113 en Cass. 14 oktober 

1974, Arr. Cass. 1975, 209. 
929 Cass. 19 oktober 1;)64, Pas. 1965, I, 177. 
93° Cass. 14 oktober 1974, Arr. Cass. 1975, 209. 
931 Cass. 2 oktober 1984, Arr. Cass. 1984-85, 186 en R. W. 1984-85, 2775. 
932 Cf. supra, randnr. 149, p. 132. 
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regelmatige gevolgen van de middelen die te hunner beschikking staan om 
de schuldenaar te dwingen tot de uitvoering van de door hem aangegane 
verbintenissen933

. 

Belemmeren van de openbare weg door het achterlaten van voorwerpen 
(art. 551, 4° Sw.)934

• 

Bezit van verdovende middelen zonder voorafgaande machtiging (art. 2bis 
Drugwet935

). Het misdrijf blijft voortduren zolang geen ander feit of om
standigheid bewijst dat het niet langer gepleegd wordt; het stopzetten van de 
verkoop of het te koop aanbieden van verdovende middelen maakt niet 
noodzakelijkerwijs een einde aan het bezit van die producten, noch aan de 
deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, 
waartoe een dergelijk bezit aanleiding kan geven936

• 

Famîlieverlating (art. 39lbis Sw.)937
• Wanneer feiten van verlating van fami

lie deels in België deels in het buitenland zijn gepleegd vormen zij samen 
slechts één voortdurend misdrijf. De strafbaarheid van de in België gepleegde 
feiten en de bevoegdheid van de Belgische rechter te dien aanzien brengt mee 
dat ook de in het buitenland gepleegde feiten strafbaar zijn en dat de Bel
gische rechter bevoegd is om over het geheel uitspraak te doen; de verjaring 
van de strafvordering, voor het geheel van de feiten, begint slechts te lopen 
vanaf het laatste feit, ook als dat in het buitenland is gepleegd en als daar
voor, als dusdanig, in België geen vervolgin~ kan worden ingesteld938

• 

X Gebruik van valse stukken (art. 197 Sw.)93 
• 

Handhaving van reclameborden en opstaande borden voor aanplakbiljet
ten, die onwettelijk zijn aangebracht940

• 

Instandhouding van wederrechtelijke werken (art. 146 Decreet ruimtelijke 
ordening941 wat Vlaanderen betreft). De instandhouding is een voortdurend 
misdrijf'42

. Wel is de instandhouding slechts strafbaar voor zover de bande-

913 Cass. 8 juni 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1299 en Cass. 27 april 1993, Arr. Cass. 1993, 405. Zie 
ook Cass. 19 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 383 en R.W: 1985-86, 2831, met noot L. 
DUPONT; Cass. 23 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 559. 

934 Cass. 20 november 1933, Pas. 1934, I, 65. 
935 Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en ver

dovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, B.S. 6 maart 1921. 
936 Cass. 28 november 2001, Rev. dr. pén. 2002, 594 en J. T. 2002, 585, met noot 0. KLEES. 
937 Brussel 26 juni 1989, Pas. 1990, II, 56. Familieverlating wordt echter meestal als voortgezet 

misdrijf gekwalificeerd (zie infra, randnr. 166, p. 153). 
938 Cass. 16 mei 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1077 (met conclusie adv.-gen. Declercq) en R. W. 1989-

90, 193, met noot A. VANDEPLAS. Zie over de lokalisering van het misdrijf ook Corr. Gent 
31 december 1992, T.G.R. 1993, 149, met noot en Corr. Leuven 29 september 1994, A.].T. 
1996-95, 210, met noot L. ARNOU. 

939 Zie hierover meer uitgebreid infra, Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, p. 163 
(inzonderheid randnr. 181, p. 165). 

94° Cass. 20 september 1971, Arr. Cass. 1972, 65. 
941 Deer. Vl. Pari. 8 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, B.S. 8 juni 

1999 (hierna decreet ruimtelijke ordening). 
942 Zie o.m. Cass. 22 april 1968, Arr. Cass. 1968, 1059; Cass. 19 januari 1971, Arr. Cass. 1971, 

487; Cass. 27 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1501 en R. W. 1985-86, 1447; Cass. 14 maart 
1989, Arr. Cass. 1988-89, 811 en R. W. 1989-90, 953, met noot D. MERCKX; Cass. 8 juni 
1994, Arr. Cass. 1994, 591 (in die arresten wordt nog verwezen naar art. 64 van de wet op de 
ruimtelijke ordening en stedebouw). Zie ook D. MERCKX, "Over enkele aspecten van de uit
oefening van de strafvordering inzake stedenbouwkundige misdrijven", noot onder Antwerpen 
4 november 1987, R. W. 1988-89, 542. 
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lingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik gelegen zijn in de ruim
telijk kwetsbare gebieden943. 
Nalaten of weigeren een bouwvallig gebouw te herstellen of te slopen (het 
vroegere art. 551, 7° Sw.)944. 
Niet regelmatig houden van een dagboek als zaakvoerder van een onderne
ming (art. 16 Boekhoudwet945 ). Het misdrijf blijft voortduren tot aan de 
ontneming van de bevoegdheden van de zaakvoerder946. 
Niet signaleren van een op de openbare weg in het leven geroepen verkeers
belemmering (art. 78, 2 Wegverkeersreglement) 947. 
Ontvoering en verberging van een minderjarige (art. 428 en 429 Sw.). Het 
misdrijf van ontvoering blijft voortbestaan zolang de minderjarige onttrok
ken blijft aan een door de wet erkende overheid of aan een feitelijke over
heid948. Om die reden werd reeds geoordeeld dat het in het buitenland ge
pleegd misdrijf in België strafbaar is indien het in ons land wordt voortgezet 
en beëindigd949. Ook de verberging van een minderjarige, zoals ingevoerd 
door de wet van 28 november 2000950, vertoont een voortdurend karak
ter951. Het feit dat verberging nu een afzonderlijk misdrijf is, betekent niet 
dat de ontvoering niet langer een voortdurend misdrijf zou zijn952. 
Uitbating van kansspelen (art. 1 van de wet van 24 oktober 1902 op het 
spel953 ). Zulke uitbating bestaat, volgens die wet, zodra er organisatie is met 
het doel in het spel een bron van winsten te zoeken, zij het dan ook alleen 
door middel van een bijdrage die moet betaald worden om aan het spel te 
mogen deelnemen954. 

158. Soms worden de voortdurende misdrijven nog verder onderverdeeld in 
voortdurend permanente en v..QQ!!..d.yr~.fill_qpeenvolgenciemisçfrijyJ;Jl. Met voort-

>-. durend permanente misdrijven wordt dan bedoeld de voortdurende misdrijven 
waarvan de delict1J_d~_.fil_.volgen zich uitstxe.kken. in. de tijd, maar (21:)._~er dat een 
hernieuwde_wilsuitin_g geschies!t. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het handhaven 
van onwettelijk aangebrachte reclameborden."'De voortdurend opeenvolgende 

943 Art. 146 derde lid decreet ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij art. 7 van het Decreet hou
dende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, wat het handhavingsbeleid betreft (B.S. 22 augustus 2003), en zoals aangepast door 
de rechtspraak van het Arbitragehof. Zie hierover infra, Parenthesis: het instandhouden van 
stedenbouwmisdrijven: een geval apart?, p. 145. 

944 Cass. 2 februari 1970, Arr. Cass. 1969-70, 503. Zie ook M. RIGAUX en P.-E. TROUSSE, Les codes 
de police, Brussel, Bruylant, 1938, sub art. 551, 7°. Deze bepaling is afgeschaft bij wet van 
17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (B.S. 23 juli 2004 ). 

945 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, B.S. 4 september 1975. 
946 Cass. 20 april 1994, Arr. Cass. 1994, 380 en Rev. dr. pén. 1994, 1018. 
947 Corr. Turnhout 4 maart 1987, Turnh. Rechts!. 1987, afl. 3, 34, met noot B. SPRIET. 
948 A. DE NAUW, o.c., nr. 265,165. 
949 Cass. 6 december 1875, Pas. 1876, I, 42. 
950 Zie supra, voetnoot 612. Vóór deze wet werd reeds aangenomen dat onder het begrip ontvoe

ring van een minderjarige niet enkel de daden worden begrepen waardoor de minderjarige ertoe 
gebracht wordt de verblijfplaats te verlaten, maar ook de daden die ertoe strekken ze uit die 
verblijfplaats verwijderd te houden (Cass. 6 november 1916, Pas. 1917, 1, 311). 

9
'
1 A. DE NALJ\X/, o.c., nr. 267, 166. 

952 A. DE NAUW, o.c., nr. 265, 165. 
913 B.S. 22-23 december 1902. 
954 Cass. 7 december 1908, Pas. 1909, 1, 30, met concl. JANSSENS en Cass. 5 augustus 1910, Pas. 

1910, I, 417. 
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misdrijven daarentegen vereisen dat de delinguente wil van de dader zich op
!!i~1Jw manifesteert, wat bijvoorbeeld het geval is bij niet-betaling van onder
houdsgelden955. Van voornoemd onderscheid wordt echter gezegd dat het juri
disch_:z()i:id~i;)?.~_l_~mg en verwarringsris_~tend is956 . In beide gevallen is er immers 
slechts sprake van één misdrijf, waarvoor de dader ook slechts eenmaal kan 
gestraft worden957, tenzij het voortdurend misdrijf door feitelijke of juridische 
omstandigheden werd 2i:igerbroken958 . 

159. De verjaring van de strafvordering neemt bij voortdurende misdrijven 
slechts een.aanvang op het ogenblik waarop de_q_~_liçJµeJe _tQËstand 'ophoudt te 
bestaan959. Op grond hiervan wordt soms gezegd dat voortdurende mîsdrijven 
de facto onverjaarbaar zijn960

• Dat is juist, tot zolang.g.een.einde. wordt gemaakt 
aan de we<!grechtelijke toestaJl!l.. Wanneer bijvoorbeeld de instandhouding van 
een gebouw dat werd opgetrokken in strijd met de vergunning een misdrijf uit
maakt961, zal de verjaring van dat misdrijf een aanvang nemen wanneer het ge
bouw wordt afgebroken, wanneer het wordt aangepast conform de vergunde 
toestand, of wanneer een regularisering wordt bekomen. 

1.2.1. Parenthesis: het instandhouden van sted2nbouwmisdrijven: 

een geval apart? 

160. Hoger werd er reeds op gewezen dat het instandhouden van wederrech
telijke werken een voortdurend misdrijf uitmaakt962

• Terwijl met "het uitvoe
ren en voortzetten van onwettige handelingen, werken of wijzigingen" gedoeld 
wordt op een actieve daad, slaat de notie "instandhouden" immers op een op 
die uitvoering en voortzetting volgende passieve gedraging die bestaat in het 
verzuim om een einde te stellen aan de wederrechtelijk uitgevoerde of voort
gezette handelingen, werken en/of wijzigingen 963. De eerste categorie van mis
drijven heeft een ogenblikkelijk karakter964, de tweede ern voortdurend karak
ter 965. Het betreft bovendien onderscheiden misdrijven. Zo is een vervolging 
wegens het instandhouden van een onwettig opgericht bouwwerk mogelijk na 
een veroordeling wegens het onwettig oprichten van dit werk zonder het 

95
'i Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 176. 

956 Zie J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, Luik, Impr. nationales, 1965, nr. 145 en 
L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 320, 201. 

957 Zie B. SPRIET, "Voortgezet of voortdurend misdrijf", noot onder Corr. Turnhout 4 maart 1987, 
Turnh. Rechts!. 1987, nr. 3, 36-38. 

958 Zie L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 320,200. In dat geval bn wel sprake zijn van twee 
of meer misdrijven. 

919 Cass. 2 juni 1902, Pas. 1902, I, 257; Cass. 22 april 1968, Arr. Cass. 1967, 1059, met noot, 
Cass. 2 februari 1970, Arr. Cass. 1970, 503 en Cass. 14 oktober :974, Pas. 1975, I, 191. 

96° Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 177. 
961 Wat in Vlaanderen niet langer steeds zo is (zie hierna, Parenthesis: het instandhouden van ste

denbouwmisdrijven: een geval apart?). 
962 Cf supra, randnr. 157, p. 143. 
963 G. DEBERSAQUES, H. HUBEAU en P. LEFRANC, De sanctionering van stedenbouwmisdrijven: 

flandhavingsmaatregelen, Brugge, die Keure, 2001, 25. 
964 Wel kan er sprake zijn van een voortgezet misdrijf, waarbij de verjaring begint te lopen vanaf 

het plegen van het laatste feit. 
965 Pari. St. Vl. Pari. 1998-99, nr. 1332-8, 106. 
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non bis idem-beginsel te schenden966
• 

Het strafbaar stellen van de instandhouding van bouwovertredingen kwam tot 
stand met de wet van 29 maart 1962967

. Alhoewel de wetgever daar niet al te 
veel aandacht heeft aan besteed, blijkt toch uit de voorbereidende werkzaam
heden dat het daadwerkelijk de bedoeling was om met de instandhouding een 
voortdurend misdrijf te creëren968

• Bovendien kan de notie instandhouden ook 
moeilijk anders worden geïnterpreteerd. Evenwel werd met geen woord gerept 
over de verregaande gevolgen van deze drastische strafbaarstelling, of over de 
problematische situaties - bijvoorbeeld voor erfopvolgers of kopers - waartoe 
zij aanleiding kon geven. Daar kwam nog bovenop dat het ingrijpende karakter 
van de strafbaarstelling van de instandhouding nog werd versterkt door de ju
risprudentie van het Hof van Cassatie969

. Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat 
het instandhouden een afzonderlijk misdrijf is, dat niet alleen aan de oorspron
kelijke overtreder kan worden ten laste gelegd970

• Later werd bovendien gepre
ciseerd dat degene die een gebouw met een bouwvergunning heeft gebouwd, 
toch strafbaar is wegens het instandhouden zonder vergunning van zodra het 
arrest van de Raad van State dat de vergunning vernietigt, aan hem ter kennis is 
gebracht971

, omdat door de terugwerkende kracht van de nietigverklaring de 
stedenbouwkundige vergunning wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dat is 
zelfs zo wanneer de onwettigheid uitsluitend aan het bestuur te wijten is, of 
wanneer zij louter van formele aard is en het verlenen van een nieuwe vergun
ning geen enkel probleem stelt. Dit typeert het problematische karakter van de 
wederrechtelijke instandhouding, vermits een rechtsonderhorige zonder het 
goed en wel te beseffen plots kan geconfronteerd worden met de vaststelling van 
een strafbaar feit972

. 

161. Het strafbaar karakter van de instandhouding heeft dus tot gevolg dat de 
bezitter van een woning die behept is met een bouwovertreding, steeds strafbaar 
blijft, ook al dateert de wederrechtelijke constructie uit een ver verleden. De 
strafbare toestand houdt pas op bij de afbraak van het wederrechtelijke bouw
werk of bij het bekomen van een regularisatievergunning973

. Het feit dat een 

966 Cass. 27 juni 1972, Arr. Cass. 1972, 1036. 
967 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de steden

bouw, B.S. 12 april 1962. De strafbaarstelling van de instandhouding was terug te vinden in 
art. 64. Thans is de strafbaarstelling terug te vinden in art. 146 decreet ruimtelijke ordening. 

968 Cf. Pari. St. Senaat 1958-59, nr. 124, 80 en nr. 275, 71. 
969 M. Bm:s, "Verjaring van stedenbouwmisdrijven", R. W. 2003-04, nr. 9, 604. 
970 Zie bv. Cass. 2 7 juni 1972, Arr. Cass. 1972, 1036. Gevolg hiervan was dat een eerste veroor

deling een tweede veroordeling van een nieuwe eigenaar niet in de weg stond. 
971 Cass. 28 september 1999, R. W. 1999-2000, 1160, met noot G. DEBERSAQUES en P. LEFRANC:. 
972 Weliswaar kan de burger die kan aantonen dat hij heeft gehandeld als een voorzichtig en rede-

lijk persoon en niet kon voorzien dat de verleende vergunning onwettig was, zich ongetwijfeld 
beroepen op de onoverwinnelijke dwaling als schulduitsluitingsgrond (G. DEBERSAQUES en 
P. LEFRANC, "Het na een vernietigingsarrest van de Raad van State zonder stedenbouwkundige 
vergunning instandhouden van een gebouw is een stedenbouwmisdrijf", noot onder Cass. 
28 september 1999, R. W. 1999-2000, 1161 ). Evenwel zal dat niet langer mogelijk zijn vanaf 
de kennisgeving van de nietigverklaring bij het verder instandhouden van de bouwwerken 
(G. DEBERSAQUES en P. LEFRANC:, l.c., 1162; zie ook art. 146 eerste lid, 1 ° decreet ruimtelijke 
ordening). 

973 G. DEBERSAQUES, "Overzicht verjaring stedenbouwmisdrijven en herstelmaatregelen", T.R.O.S. 
2003, 75. Zie bv. nog Cass. 13 mei 2003, R. W. 2003-04, afl. 31, 1219, met noot G. DEBERSA
QUES en T.M.R. 2003, afl. 6, 617, met noot P. VANSANT. 
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burger die reeds tientallen jaren over een onroerend goed beschikt waarop een 
bouwovertreding rust, nog steeds kan worden vervolgd, werd echter als onbil
lijk beschouwd. Bovendien is het mogelijk dat een onroerend goed wordt ver
worven door aankoop, erfenis of schenking, zonder dat de verwerver op de 
hoogte is van de bouwovertreding. Aldus kan een verwerver voor verrassingen 
komen te staan. 
In Vlaanderen bestond eensgezindheid over het feit dat de onverjaarbaarheid 
van oude bouwmisdrijven, die in een ver verleden in een totaal andere context 
zijn gepleegd, niet langer kon worden verantwoord974. Er kan trouwens geen 
ernstiij argument worden aangehaald waarom overtredingen die na 22 april 
19629 5 werden begaan thans nog moeten kunnen worden bestraft, al heeft de 
overheid decennia lang verzuimd om op te treden tegen een haar bekende toe
stand en ook al zijn de huidige eigenaars onwetend van de overtreding976. Die 
toestand werd terecht als weinig humaan bestempeld977. Om aan deze onver
jaarbaarheid een einde te maken, werden diverse voorstellen van decreet inge
diend978. Alhoewel aanvankelijk werd gedacht aan de mogelijkheid om de ver
jaring van de strafvordering bij bouwmisdrijven een aanvang te laten nemen op 
het ogenblik waarop de overtreding werd begaan979 (wat zou vereisen dat de 
instandhouding als misdrijf compleet zou worden afgeschaft), werd uiteindelijk 
voor een andere oplossing gekozen. Meer bepaald werd aan artikel 146 van het 
decreet ruimtelijke ordening een derde lid toegevoegd luidens hetwelk de in
standhouding van het bouwmisdrijf niet strafbaar is voor zover de handelingen, 
werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk 
kwetsbare gebieden, voor zover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige 
hinder veroorzaken voor de omwonenden of voor zover ze geen ernstige inbreuk 
vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestem
ming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg980

. In een 
vierde lid werd daar nog aan toegevoegd wat precies onder het begrip "ruimte
lijk kwetsbare gebieden" moet worden verstaan981

. 

974 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en ruimtelijke ordening uitge-
bracht door de heer Jef VAN LooY (nr. 7), Stukken Vl. Pari. 2002-03, nr. 1566, 4. 

975 Zijnde de datum van inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962. 
976 M. BoEs, l.c., nr. 12, 605. 
977 F. VERBRUGGEN en I. B0RREMANS, "Afgelopen? Toch niet. Bouwmisdrijven, verjaringstermijnen 

en rechtszekerheid na het decreet van 4 juni 2003 ", T.B. 0. 2004, 24. 
978 Zie Stukken Vl. Pari. 2002-03, nr. 1425/1 en nr. 1566/1. Zie ook P. FLAMEY en F. JUDO, Hand

havings- en verjaringsdecreet ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brussel, Larcier, 2004, 
119 p. 

979 Zie Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 686, waar er ten onrechte van uitgegaan wordt dat dit thans 
ook daadwerkelijk zo is. 

980 Art. 7 van het Decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft, B.S. 
22 augustus 2003. 

981 Het betreft de groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, 
natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, 
brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met 
bijzondere waarde, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee 
vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg, alsook de beschermde duingebie
den en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangewezen krachtens het decreet 
van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen (B.S. 31 augustus 
1993). 
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De decreetgever heeft er dus voor gekozen om de instandhouding in welbe
paalde gevallen te decriminaliseren. Hij die op wederrechtelijke wijze bepaalde 
werken of wijzigingen uitvoert of voortzet, is steeds strafbaar982

• Gezien het een 
wanbedrijf betreft983

, verjaren deze feiten na vijf jaar984
• Degene die de bewuste 

bouwovertreding in stand houdt, is echter enkel nog strafbaar in de specifiek 
voorziene gevallen. Zo zal de bouwovertreding gepleegd in een woonzone na vijf 
jaar verjaren. Er is dan immers geen misdrijf meer door het in stand houden van 
die overtreding, wat een bouwovertreding net onverjaarbaar maakte in de prak
tijk. Alhoewel er dus juridisch-technisch niets aan de verjaringsregeling werd 
gewijzigd, heeft voornoemde decriminalisering dus wel gelijkaardige gevolgen. 
En net zoals de wijziging van een verjaringswet retroactief werkt, heeft ook een 
decriminalisering terugwerkende kracht985

. 

Gelet op het voorgaande, was het al dan niet strafbaar karakter van het instand
houden van een bouwovertreding tot voor kort dus afhankelijk van de zone 
waarin het feit wordt gepleegd, van de al dan niet aanwezigheid van onaan
vaardbare stedenbouwkundige hinder voor de omwonenden en van het al dan 
niet aanwezig zijn van een ernstige inbreuk op de essentiële stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of 
plan van aanleg. 
Met betrekking tot het eerste moest echter worden vastgesteld dat de decreetge
ver wel verduidelijkte wanneer sprake is van ruimtelijk kwetsbare gebieden, 
doch dat het decreet stilzwijgend bleef over de vraag op welk ogenblik er sprake 
moest zijn van een ruimtelijk kwetsbaar gebied986

• Nochtans zijn wat dit betreft 
heel wat hypothesen denkbaar, omdat het uiteraard mogelijk is dat een bepaald 
perceel wordt opgenomen in een kwetsbaar gebied op een ogenblik dat reeds een 
bouwovertreding werd begaan die al dan niet verjaard is. Wellicht moest er wor
den van uitgegaan dat er geen sprake kan zijn van wederrechtelijke instandhou
ding als de zonewijziging gebeurt nadat het bouwwerk werd opgetrokken. 
Vooral wanneer het bouwen zelf niet meer kan worden bestraft wegens verja
ring, kon moeilijk worden aangenomen dat een administratieve ingreep op
nieuw een strafbare toestand kon doen ontstaan. 
Wat het begrip onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder voor de omwonen
den betreft, stelde zich dan weer het probleem dat die notie dermate vaag is dat 
in veel gevallen noodgedwongen een rechterlijke appreciatie zou vereist zijn om 
uit te maken of het instandhouden van een welbepaalde overtreding al dan niet 
strafbaar is. In dat opzicht werd er op gewezen dat de in het decreet opgenomen 

982 Art. 146 eerste lid decreet ruimtelijke ordening. 
983 De feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geld

boete van€ 26 tot€ 400.000 of met één van die straffen alleen. De minimumstraf wordt ver
hoogd tot een gevangenisstraf van 15 dagen en/of een geldboete van€ 2.000 voor personen die 
in het kader van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te 
huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen 
en/of opstellen of personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden, bij de uitoe
fening van hun beroep (zie art. 146 tweede lid decreet ruimtelijke ordening). Ook in dat geval 
blijft het uiteraard om een wanbedrijf gaan. 

984 Cf. supra, randnr. 123, p. 112. 
985 Gelet op art. 2 tweede lid Sw. leidt de afschaffing van een misdrijf tot het verval van strafvor

dering voor alle hangende vervolgingen, en kunnen feiten die nog niet het voorwerp uitmaakten 
van een strafvervolging, niet langer worden vervolgd (Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 111 ). Zie 
ook M. Bm:s, l.c., nr. 45, 619. 

986 Zie hierover M. BOES, l.c., nr. 16, 606-607. 
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regeling tot talrijke burenruzies en klachten aanleiding zou geven, met totale 
rechtsonzekerheid tot gevolg987. Reeds van bij de aanvang rees de vraag of de 
strafbaarstelling wel duidelijk genoeg is om de toets van het legaliteitsbeginsel te 
doorstaan988. Het lex certa-beginsel vereist immers dat een strafbaarstelling hel
der en precies is, zodat de burger uit de strafbaarstelling duidelijk kan afleiden 
welke gedragingen al dan niet strafbaar zijn989. Op grond van deze vaststellingen 
werden door verschillende rechtscolleges prejudiciële vragen gesteld aan het Ar
bitragehof990, dat deze vragen bevestigend beantwoordde991 . Sedert dat arrest 
werd de vraag gesteld of de afschaffing van het instandhoudingsmisdrijf dan nog 
wel een feit bleef, maar die vraag werd door het Hof van Cassatie bevestigend 
beantwoord992. 
Bovendien was het vreemd dat de strafrechter, om te weten of een feit al dan niet 
strafbaar is, eerst moest oordelen over de gevolgen voor de betrokken bena
deelde993. Net zo goed was het merkwaardig dat het al dan niet wederrechtelijk 
karakter van een feit afhing van het nadeel dat hierdoor aan een derde wordt 
berokkend. Terecht werd in de doctrine gewezen op het belang van het gebruik 
van de notie stedenbouwkundige hinder994. Het loutere feit dat er sprake is van 
abnormale hinder voor de omwonenden was dus niet voldoende om de instand
houding een strafbaar karakter toe te meten. Daarvoor was ook nog vereist dat 
het bouwwerk stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is, wat vereiste dat er 
sprake is van schade die te maken heeft met de goede ruimtelijke ordening. Niet 
alle schade is immers ook stedenbouwkundige schade995. Het was dus lang niet 
voldoende dat de omwonenden de schade onaanvaardbaar vinden996. Ook hier 
was niet voorzien op welk ogenblik de onaanvaardbare stedenbouwkundige 
hinder voorhanden moest zijn om te kunnen spreken van een wederrechtelijke 

987 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en ruimtelijke ordening uitge
bracht door de heer Jef VAN LooY, Stukken Vl. Pari. 2002-03, nr. 1566/7, 23. 

988 Zie het advies van de Raad van State (Stukken Vl. Pari. 2002-03, nr. 1566/4, 10), waarin 
gesteld werd dat de omschrijving een te grote beoordelingsruimte voor de strafrechter laat en 
aldus niet beantwoordt aan de precieze afbakening van de strafbare gedraging waartoe het 
legaliteitsbeginsel in strafzaken noopt. Ondanks dit advies, is de enige wijziging die nog aan de 
bewuste bepaling werd aangebracht, de vervanging van het oorspronkelijke woord "buren" 
door "omwonenden". 

989 Zie (evenwel in een andere context) 1. ONSEA, "Wet betreffende de criminele organisaties: een 
eerste effectieve stap in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit", Panopticon 1999, 284. Zie 
ook Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 69/2003, waarin wordt overgegaan tot vernietiging van een 
eveneens onduidelijke bepaling op grond van het wettigheidsbeginsel in strafzaken. BOES steunt 
zich op dat arrest om te stellen dat het strafbaar karakter van de instandhouding op grond van 
"onaanvaardbare hinder" niet door de beugel kan (i.c., nr. 19, 609). Zie tevens A. DE NAUW, 
"Nieuwe wendingen inzake het lex certa beginsel", in F. VERBRUGCEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN 
DAELE en B. SPRIET, Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universi
taire pers, 2005, 757- 773. 

990 Zie D. VAN HEUVEN en J. BELEYN, "De verjaring van stedenbouwmisdrijven. Onaanvaardbare 
stedenbouwkundige hinder voor de omwonenden", NjW 2004, 119. 

991 Arbitragehof 22 juli 2004, nr. 136/2004, B.S. 19 oktober 2004, NjW 2004, 1274, R. W. 2004-
05, 582, met noot 1. VAN GIEL en Juristenkrant 2004, afl. 95, 1. 

992 Cass. 23 november 2004, NjW 2005, 227. Zie over deze problematiek P. FLAMAY en 
J. BOSQUET, "Instandhoudingsmisdrijf inzake stedenbouw niet langer strafbaar", NjW 2005, 
218-223. 

993 Stukken Vl. Pari. 2002-03, nr. 1566/7, 32. 
994 Zie M. BOES, l.c., nr. 18, 607-609. 
995 Zie bv. Antwerpen 19 juni 1992, R. W. 1996-97, 1136. 
996 M. BOES, l.c., nr. 18, 608. 
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instandhouding. Ongetwijfeld was de instandhouding slechts strafbaar indien 
de hinder bestond op het ogenblik van de voltooiing van het primaire bouw
misdrijf. Het kon immers niet de bedoeling zijn dat wat oorspronkelijk niet 
strafbaar was, dat wel zou zijn geworden wanneer bijvoorbeeld een wijziging 
van gebruik in de aanpalende percelen plaatsvond997. 
Ten slotte was ook de derde uitzondering, de aanwezigheid van een ernstige 
inbreuk op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestem
ming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg, niet zonder 
meer duidelijk998 . In elk geval is het zo dat er per definitie sprake was van verja
ring indien de overtreding werd begaan alvorens er een plan van aanleg was, wat 
ook strookte met het ingevoerde vermoeden van vergunning voor gebouwen die 
zijn opgetrokken vóór de inwerkingtreding van het oorspronkelijke gewest
plan991J. 
Uiteindelijk werden de woorden "voor zover ze geen onaanvaardbare steden
bouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voor zover ze geen 
ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften in
zake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aan
leg" uit artikel 146 derde lid van het decreet door het Arbitragehof vernie
tigd1000. Daarmee kwam een einde aan alle voornoemde problemen. De instand
houding is nu niet langer strafbaar, tenzij de handelingen betrekking hebben op 
de in artikel 146 derde lid van het decreet nominatim opgesomde ruimtelijke 
kwetsbare gebieden 1001 . 

1.3. Gewoontemisdrjjven 

162. Een gewoontemisdrijf bestaat uit verschillende handelingen, die alhoewel 
zij afzonderlijk beschouwd niet strafbaar zijn, toch in hun geheel de ingesteld
heid van de dader openbaren en een geheel uitmaken waarop de wet een straf 
stelt. Wat strafbaar gesteld wordt is niet het plegen van een welbepaald misdrijf 
uit gewoonte, maar wel het herhaaldelijk plegen van op zichzelf straffeloze, 
maar maatschappelijk gevaarlijk beschouwde handelingen1002. Een gewoonte
misdrijf wordt soms onderscheiden van een gelegenheidsmisdrijf, dat bestaat in 
één enkele strafbare gedraging, waarbij niet vereist is dat de gedraging waardoor 
de wetsovertreding gebeurt, zou worden herhaald. 
Enkele voorbeelden van gewoontemisdrijven zijn het lenen van geld tegen een te 
hoge intrest1003, de onwettige uitoefening van de geneeskunde of tandheel-

997 M. BOES, l.c., nr. 20, 609. 
998 Zie hierover M. BOES, l.c., nr. 21-22, 609-610. 
999 Zie art. 96 § 4 van het Decreet ruimtelijke ordening. 
1000 Arbitragehof 19 januari 2005, NjW 2005, 224. 
iooi P. FLAMEY en J. BOSQUET, l.c., 223. Zie ook R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 211, 133 en H. VAN 

BAVEL, "Verjaring van de strafvordering (en de herstelmaatregelen) bij bouwmisdrijven in 
Vlaanderen", in F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN (eds.), De verjaring van de strafvordering 
voor rechtspractici, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, nr. 5, 142-143. Zie bv. Antwer-

1002 

1003 

pen 23 maart 2005, NjW 2005, 1168 en Antwerpen 13 april 2005, NjW 2005, 1169. 
L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 332,205. 
Art. 494 Sw., dat spreekt van een "gewoonte" om de zwakheden, hartstochten, behoeftigheid 
of onwetendheid van de lener te misbruiken. 
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kunde1004 en het houden van een huis van ontucht of prostitutie1005. Vroeger 
gold dat ook voor waarzeggerij 1006. 
De vraag of in een concreet geval kan gesproken worden van een ".pewoonte", 
is een feitenkwestie die aan de bodemrechter wordt overgelaten100 . Wel moet 
uit de vaststellingen van de beslissing van de strafrechter blijken dat bepaalde 
gedragingen herhaaldelijk plaatsvonden en als dusdanig gepleegd werden met de 
vereiste voortzetting1008. In elk geval mag er niet worden van uit?egaan dat min
stens drie opeenvolgende gedragingen moeten worden gesteld100 . Een ~ewoonte 
zou dus kunnen bestaan van zodra twee gedragingen worden gesteld1 10. Uit de 
Belgische rechtspraak blijkt bovendien dat de rechter zelfs uit het bestaan van 
één feit kan afleiden dat de gewoonte voorhanden is1011 . 

163. De verjaring neemt bij een gewoontemisdrijf een aanvang op het ogenblik 
waarop het laatste feit werd gepleegd dat tot het gewoontemisdrijf behoort1012. 
Wel mag tussen de verschillende feiten die in acht worden genomen, geen tijd
spanne lopen die gelijk is aan de verjaringstermijn, zonder stuiting of schor
sing1013. Eigenlijk is dat niet zo logisch, omdat de samenstellende feiten op zich
zelf niet strafbaar zijn en dus geen aanleiding kunnen geven tot strafvervol
ging1014_ 

1.4. Voortgezette misdrijven 

164. De notie voortgezet - ook wel collectief - misdrijf werd ontwikkeld door 
rechtspraak en rechtsleer1015, maar is sedert de wet van 11 juli 19941016 geregeld 
in het Strafwetboek 1017. Deze wijziging - waarop in de doctrine wel wat kritiek 

1004 

1005 

1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1013 

1014 

1015 

1016 

1017 

Cass. 15 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1196. Zie de art. 3 en 4 van het K.B. van 10 november 
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (B.S. 14 november 1967), 
waar wordt gesproken van het "gewoonlijk" verrichten van bepaalde handelingen. 
Art. 380 § 1, 2° Sw. Zie Cass. 24 februari 1976, Arr. Cass. 1976, 734 en R. W. 1975-76, 2625. 
Gezegd werd dat een op zichzelf staand feit van waarzeggerij niet strafbaar is, zodat steeds 
meerdere optredens over een bepaalde tijdspanne vereist waren (zie P. ARNOU, "Waarzeggerij", 
in A. VANDEPLAS en P. ARNOU (eds.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., nr. 17, 6, en de verwijzingen aldaar). 
Thans hangt de strafbaarheid van dit misdrijf af van de gemeente, gelet op de afschaffing ervan 
(zie art. 4 van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, B.S. 23 juli 
2004) sedert 1 april 2005. 
Cass. 10 januari 1949, Pas. 1949, I, 17. 
Cass. 11 september 1979, R.W. 1979-80, 1247. 
Cass. 20 september 1937, Pas. 1937, I, 237. 
Dit is ook het uitgangspunt in de Franse jurisprudentie (zie Cass. fr. 24 maart 1944, Dali. an. 
1944, 75 en de noot van A. VITU bij Cass. fr. 3 maart 1971, Rev. sc. crim. 1971, 939). 
Cf Cass. 20 maart 1947, Pas. 1947, I, 237 en Cass. 11 september 1979, R. W. 1979-80, 1247. 
Zie ook Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 180. 
F. HÉLIE, o.c., nr. 574,411. Cf Cass. 17 november 1941, Pas. 1941, I, 431. 
Cass. 20 september 1937, Pas. 1937, I, 237; Brussel 21 juni 1971, Pas. 1971, II, 323 en Brussel 
18 november 1971, Rev. dr. pén. 1971-72, 760. Zie ook R. DECLERCQ, o.c., nr. 175, 96. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 215, 134. 
Overigens niet alleen in ons land. Cf. V. SOLNAR, "La notion d'infraction continuée sur la base du 
droit pénal comparé", in X, En hommage à Jean Constant, Luik, Faculté de droit, 1971, 329. 
Wet betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de ver
snelling en de modernisering van de strafrechtspleging, B.S. 21 juli 1994. 
Art. 65 Sw. 

LARCIER 



152 Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

werd geuit1018 
- had voornamelijk gevolgen voor wat betreft de bestraffing van 

feiten die pas aan het licht komen nadat reeds definitief uitspraak werd gedaan 
omtrent andere feiten die deel uitmaken van het collectief misdrijf1019

• Voor het 
overige had de wetgever de bedoeling zo weinig mogelijk te veranderen aan de 
jurisprudentiële instelling van het voortgezet misdrijf1°20

• 

1.4.1. Begrip 

165. Traditioneel wordt een voortgezet misdrijf omschreven als een misdrijf dat 
bestaat uit verscheidene gedragingen van dezelfde of van verschillende aard, die 
elk afzonderlijk strafbaar zijn, doch die geacht worden samen slechts één mis
drijf uit te maken omwille van de aanwezigheid van eenheid van misdadig opzet 
in hoofde van de dader1021

• Onder dit laatste dient dan verstaan te worden dat 
die verschillende gedragingen onderling verbonden zijn door eenheid van doel 
en verwezenlijking en in die zin door één feit, met name één complexe gedraging, 
zijn opgeleverd1022

. Zo maakt bijvoorbeeld het toebrengen van één enkele slag 
een enkelvoudig misdrijf uit1023

, maar zal het toebrengen van verschillende sla
gen via de rechtsfiguur van het collectief misdrijf als één enkel feit beschouwd 
worden 1°

24
. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de valsemunter, die in wezen voor 

elke valse munt een afzonderlijke inbreuk op art. 160 Sw. pleegt. 
Het hoeft daarbij trouwens niet noodzakelijk om strafbare gedragingen van de
zelfde aard te gaan. Zo kan een collectief misdrijf bestaan uit het plegen van 
valsheid en het gebruik van de aldus bekomen valse stukken. Net zo goed kan 
gesproken worden van een voortgezet misdrijf wanneer een bediende misbruik 
van vertrouwen pleegt door gelden in een handelszaak te verduisteren en vervol
gens, teneinde deze verduistering te verbergen, de inventaris van de goederen of 
de jaarrekeningen vervalst 1025

. 

Het is de feitenrechter die op onaantastbare wijze oordeelt of verscheidene fei
ten, wegens eenheid van opzet, één enkel strafbaar feit opleveren1026

• Wel kan 
het Hof van Cassatie nagaan of de rechter vanuit zijn vaststellingen rechtsgeldig 
tot het bestaan van één enkel strafbaar feit mocht besluiten 1027

• De loutere vast
stelling dat de feiten van verschillende aard zijn, betekent niet dat de rechter niet 
rechtsgeldig zou kunnen vaststellen dat er sprake is van eenzelfde misdadig op-

1018 Zie bv. J. DE CODT, "Le nouvel article 65 du Code pénal ou la législation du délit collectif", 

1019 

]. T. 1995, 289-292, en J. MESSINE, "Apropos du nouvel article 65 du code pénal", J. T. 1995, 
293. 
Cf. infra, randnr. 167, p. 154. 

1020 Zie Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 209-2, 151. 
1021 C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, o.c., II, 317; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 323, 

201-202 en nr. 897, 491. 
1022 Zie o.m. Cass. 8 mei 1979, Pas. 1979, 1, 1051; Cass. 20 mei 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1165; 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

Cass. 11 juni 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1254; Cass. 19 april 1983, Arr. Cass. 1982-83, 988 en 
Cass. 8 januari 1985, Pas. 1985, 1, 528. 
Art. 398 Sw. 
Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 178. 
C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, o.c., 11, nr. 626. 
Zie o.m. Cass. 18 november 1942, Pas. 1942, 1,291; Cass. 3 februari 1976, Pas. 1976, 1,623; 
Cass. 12 december 1978, Rev. dr. pén. 1979, 915; Cass. 15 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 
1012; Cass. 27 maart 1984, Arr. Cass. 1983-84, 981; Cass. 11 april 1984, Pas. 1984, I, 1003; 
Cass. 29 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1266 en Cass. 7 februari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 745. 
Cass. 8 mei 1979, Pas. 1979, I, 1056. 
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zet1028
. Ook kan eenheid van opzet aangenomen worden tussen opzettelijke en 

onopzettelijke misdrijven 1029
• 

Om te kunnen spreken van een voortgezet misdrijf, is het niet vereist dat de 
dader bij het plegen van het eerste feit reeds het opzet had alle misdrijven te 
plegen1030

, of dat hij al wist dat hij de volgende misdrijven zou plegen 1°
31

• 

166. Uit de jurisprudentie blijkt wat onder meer als voortgezet misdrijf wordt 
beschouwd. Hierna worden enkele voorbeelden weergegeven. 

1028 

1029 

10.lü 

1031 

1032 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 

Familieverlating (art. 391bis Sw.) 1032
. 

Het niet-naleven van de verplichting om een wekelijkse rustdag te houden 
(art. 16 van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rust
dag in nering en ambacht1033

). Het niet-naleven gedurende een langere pe
riode van de verplichting, opgelegd aan de zelfstandigen, om een wekelijkse 
rustdag te houden is op zichzelf weliswaar geen voortdurend misdrijf, doch 
kan wegens eenheid van opzet, van doel of verwezenlijking als een voortge
zet misdrijf worden beschouwd 10

34
. 

Namaken van bankbiljetten (art. 173 Sw.). Het namaken of vervalsen van 
biljetten aan toonder en de uitgifte ervan (hetzij door de vervalser zelf, hetzij 
door een derde) maakt wat de vervalser of namaker betreft, één enkel voort
gezet misdrijf uit. Het misdrijf duurt voort zolang het door de vervalser be
oogde doel niet geheel is bereikt of zolang de namaking, behoudens verzet 
van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte 1°

35
• De verja

ringstermijn van de strafvorderinf gaat derhalve pas in bij de laatste uitgifte 
van een nagemaakt bankbiljet103 

. 

Niet afgeven van kinderen (art. 431-432 Sw.). Het misdrijf is wegens de aard 
ervan een opeenvolgend misdrijf en ontstaat telkens opnieuw als opzettelijk 
niet wordt voldaan aan de verplichtingen die de rechter heeft opgelegd in 
zijn uitspraak over de bewaring van de minderjarige 1037

. 

Sociaal strafrecht. Bepalingen uit het sociaal strafrecht verplichten de rech
ter zoveel keer een geldboete toe te passen als er bij het misdrijf werknemers 

Cass. 5 juni 1979, Pas. 1979, 1, 1335. 
Cass. 12 december 1978, Arr. Cass. 1978-79, 419. 
Cass. 19 april 1983, Arr. Cass. 1982-83, 988. Zie ook Cass. 11 juni 1980, Arr. Cass. 1979-80, 
1254 en Rev. dr. pén. 1981, 78; Cass. 12 december 1978, Pas. 1979, I, 419; Cass. 1 maart 
1994, Arr. Cass. 1994, 215 en R. W. 1994-95, 467, met noot B. SPRIET. Zie ook Luik 24 maart 
1995,j.L.M.B. 1995, 834, met noot F. KÉFER. 
Cass. 27 juni 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1397, Rev. dr. pén. 1990, 1039, met noot en J.L.M.B. 
1990, 1375, met noot M. NEVE. 

Cass. 13 december 1977, Arr. Cass. 1978, 446 en Pas. 1978, 1, 126. Zie echter ook supra, 
randnr. 157, p. 143. 
B.S. 24 juni 1960. 
Cass. 25 november 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1346; Cass. 19 oktober 1992, Arr. Cass. 1991-
92, 1204, Soc. Kron. 1993, 49 en R.C.J.B. 1995, 229, met noot A. DE NAUW; Cass. 22 juni 
1993, Arr. Cass. 1993, III, 623. 
Antwerpen 29 juni 1990, Pas. 1991, II, 25. 
Cass. 30 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 573, Pas. 1987, 1,528, R. W. 1986-87, 1746, met 
noot en Rev. dr. pén. 1987, 362. Zie ook Cass. 4 maart 1986, Arr. Cass. 1985-86, 917 en R. W. 
1986-87, 1750; Antwerpen 27 juni 1986, R. W. 1986-87, 1020. Vgl. R. DECLERCQ, "Crimes et 
délits contre la foi publique", in Les Novelles, Droit pénal, II, Brussel, 196 7, nr. 1362, 3 78-3 79. 
Cass. 25 juli 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1413, waar nog verwezen wordt naar art. 369bis Sw. 
(deze bepaling werd hernummerd door art. 31 van de wet van 28 november 2000, B.S. 
17 maart 2001). Zie ook Cass. fr. 30 juni 1937, Dali. hebd. 1937, 455. 
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betrokken zijn, maar beletten niet dat de rechter beslist dat verschillende 
overtredingen van die wetten samen, wegens eenheid van opzet, een voort
gezet misdrijf vormen 1038

. 

1.4.2. Gevolgen 

16 7. De aanvaarding van het bestaan van eenheid van opzet en verwezenlijking 
door de feitenrechter, heeft belangrijke gevolgen voor de beklaagde 1039

• 

Vooreerst kan de rechter voor de verschillende feiten die samen het collectief 
misdrijf uitmaken, slechts één straf opleggen, met name de zwaarste 10

40
. Dat was 

ook reeds vóór de wijziging van artikel 65 Sw. zo en gaf in de doctrine soms 
aanleiding tot kritiek 1041

. Toch was de rechtspraak hieromtrent eensgezind 1042
. 

Een tweede gevolg heeft betrekking op het geval waarbij na een definitieve ver
oordeling nog feiten aan het licht komen die samen met die eerste feiten een 
voortgezet misdrijf uitmaken. Vóór de wijziging van artikel 65 Sw. leidde dit 
steevast tot de onontvankelijkheid van de strafvordering voor de nieuw ontdekte 
feiten op frond van het gezag van rechterlijk gewijsde en het non bis in idem 
beginsel10 3•

1044
. Dat betekende meteen dat ook de burgerlijke vordering niet voor 

de strafrechter kon worden gebracht1045
, tenzij de benadeelde zich nog vóór de 

eerste (definitieve) veroordeling burgerlijke partij had gesteld 10
46

, wat echter zel
den het geval was. In de rechtsleer werd dan ook de aandacht gevestigd op de 
vaak nadelige gevolgen van de toepassing van de leer van het collectief misdrijf, 
niet alleen voor de maatschappij (omdat de feiten vaak ongestraft bleven doordat 
de rechter er geen weet van had en hij er dus ook geen rekening mee hield bij het 

1038 

1039 

1040 

Cass. 5 juni 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1159. 
Zie G. STESSENS, "Over art. 65 Sw., het collectief misdrijf en de werking van de strafwet in de 
tijd", noot onder Cass. 16 november 1996, R. Cass. 1995, 33. 
Cass. 31 januari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 652. 

1041 Zie J. KuYL, "Over de eenheid van misdadig opzet, Rede uitgesproken op de plechtige openings
zitting van het hof van beroep te Antwerpen op 1 september 1978", R. W. 1978-79, 545 e.v. 

1042 

1043 

1044 

1045 

1046 

Zie o.m. Cass. 27 februari 1957 (veren. kam.), Pas. 1957, I, 770 en Cass. 10 december 1985, 
Pas. 1986, I, 1144. 
Cass. 10 mei 1948, Pas. 1948, I, 312; Cass. 23 november 1953, Pas. 1954, 1,229; Cass. 9 mei 
1972, Pas. 1972, I, 826; Cass. 12 februari 1974, Pas. 1974, I, 613; Cass. 28 juni 1977, Pas. 
1977, 1, 1103; Cass. 16 december 1981, Rev. dr. pén. 1982, 549; Cass. 28 september 1982, 
Arr. Cass. 1982-83, 150; Cass. 8 juni 1983, Pas. 1983, I, 1133; Cass. 21 november 1984, Pas. 
1985, I, 365; Cass. 24 november 1992, Pas. 1992, I, 1301; Antwerpen 25 juni 1980, Pas. 
1981, II, 1 en Krijgsraad Luik 28 juni 1982, j.L. 1982, 363. Zie tevens L. DUPONT en R. VER
STRAETEN, o.c., nr. 901, 492; Ph. TRAEST, "Inwerkingtreding van het nieuwe artikel 65 van het 
Strafwetboek en het niet-retroactiviteitsbeginsel van de strengere strafwet", noot onder Cass. 
16 november 1994, P. & B. 1995, nr. 1, 67, en F. KÉFER, "Les concours d'infraction", noot 
onder Corr. Luik 23 december 1988, j.L.M.B. 1989, 817-818. 
Beslist werd echter dat de exceptie van rechterlijk gewijsde niet kon worden aangevoerd wan
neer de feiten die het voorwerp uitmaakten van de vroegere vervolging geleid hebben tot een 
vrijspraak, omdat die feiten als dusdanig geen deel kunnen uitmaken van een voortgezet mis
drijf (Cass. 5 februari 1985, Arr. Cass. 1984-85, 749). 
Zie bv. Cass. 26 maart 1973, Pas. 1973, I, 708; Cass. 29 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 
435, Rev. dr. pén. 1990, 289, met noot en J.L.M.B. 1990, 150; Corr. Aarlen 27 november 
1986, j.L.M.B. 1989, 810, met noot F. KÉFER. Contra Cass. 23 november 1971, Pas. 1972, I, 
301. Zie ook M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, o.c., 943. 
F. KÉFER, "Le nouvel article 65 du Code pénal", Rev. dr. pén. 1995, 680, voetnoot 9. Zie ook 
Antwerpen 25 juni 1980, Pas. 1981, II, 1 en Luik 25 april 1986, j.L. 1986, 663. 
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bestraffen van het collectief misdrijf) maar ook voor de benadeelde1047. 
Het is die situatie die de wetgever ertoe heeft aangezet om artikel 65 Sw. aan te 
passen bij wet van 11 juli 1994. Met die wet werd immers de oproeping bij 
proces-verbaal in het leven geroepen, die het mogelijk maakte verdachten sneller 
te berechten1048. Gezien een snellere berechting meteen ook impliceert dat de 
kans groter wordt dat een rechter op het ogenblik van de uitspraak niet op de 
hoogte is van alle feiten, achtte de wetgever het raadzaam om meteen ook de 
notie van het voortgezet misdrijf aan te passen 1049. Thans verplicht artikel 65 
Sw. de rechter bij de straftoemeting van feiten die de opeenvolgende en voortge
zette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet rekening te houden met de 
reeds uitgesproken straffen. Op die manier wordt verhinderd dat voor een laat
tijdig feit dat deel uitmaakt van een collectief misdrijf de strafvordering door 
opslorping is vervallen 1°50. De rechter kan dus, anders dan vroeger, bijkomende 
straffen opleggen, voor zover het maximum van de zwaarste straf niet overtrof
fen wordt1051 . 

1.4.3. Verjaring 

168. Wat de verjaring van voortgezette misdrijven betreft, werd aanvankelijk 
zonder meer gesteld dat de verjaring voor alle feiten pas begint te lopen vanaf de 
datum van het laatste feit1052·1053. Op die regel kwam evenwel een dubbele cor
rectie1054. Vooreerst is het noodzakelijk dat het laatste feit, dat voor de bereke
ning van de verjarin~stermijn als aanvangspunt geldt, ook daadwerkelijk bewe
zen verklaard wordt 055

• Dit stelt de rechter voor de vreemde situatie dat hij eerst 
moet nagaan of een welbepaald feit bewezen is en dan pas kan onderzoeken of 
de verjaring van de strafvordering al dan niet is ingetreden, en dus of de vorde
ring wel ontvankelijk is. In normale omstandigheden zal een rechter, vooraleer 
hij kan onderzoeken of een feit bewezen is, eerst nagaan of de vordering ontvan
kelijk is. 

1047 

1048 

1049 

1050 

1051 

1052 

1053 

1054 

1055 

Zie J. KuYL, l.c., 599-606 en F. KtFER, l.c., 821. 
Cf. infra, Oproeping bij proces-verbaal, p. 339 e.v. 
Zie Pari. St. Senaat 1991-92, 209/2, 32-37. 
L. VRANCKEN, "Artikel 65 van het Strafwetboek. Alleen de zwaarste straf. Enkele actuele toe
passingen", in X. Liber amicorum Alfons Vandeurzen, Gent, Mys & Breesch, 1995, nr. 6, 332. 
Zoniet zou een beklaagde zwaarder kunnen worden bestraft dan het geval is bij gelijktijdige 
vervolging voor een collectief misdrijf, wat de wetgever terecht niet wenste (cf. F. KÉFER, "La 
disparition de l'absorption", noot onder Luik 24 maart 1995,].L.M.B. 1995, 841). 
Zie o.m. Cass. 29 oktober 1973, Arr. Cass. 1974, 245; Cass. 24 februari 1975, Arr. Cass. 
1975, 708; Cass. 17 maart 1975, Arr. Cass. 1975, 800; Cass. 22 februari 1977, Arr. Cass. 
1977, 682; Cass. 21 maart 1979, Arr. Cass. 1978-79, 851 en Cass. 28 maart 1979, Arr. Cass. 
1978-79, 892. Zie ook A. BRAAS, o.c., 48-49 en P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 17, 287. 
Die regel werd volgens het Hof van Cassatie niet gewijzigd door art. 45 van de wet van 11 juli 
1994 (Cass. 2 februari 2004, R. W. 2004-05, 1463, met noot D. DE WOLF). Voornoemde bepa
ling voerde een straftoemetingsregel in ( voorzien in art. 65 Sw.) voor de berechting van voort
gezette misdrijven. Sedert de nieuwe formulering van art. 65 Sw. was in de rechtsleer nogal wat 
discussie ontstaan over de aanvang van de verjaringstermijn bij voortgezette misdrijven (zie 
hierover D. DE WOLF, "De aanvang van de verjaringstermijn van een voortgezet of collectief 
misdrijf na de wet van 11 juli 1994", R. W. 2004-05, 1646-1466). 
Zie R. DECLERCQ, o.c., nr. 178, 96. 
Cass. 23 december 1980, Arr. Cass. 1980-81, 465; Cass. 15 maart 1983, Arr. Cass. 1982-83, 
564 en Cass. 27 maart 1984, Arr. Cass. 1983-84, 981. 
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De tweede correctie op de algemene regel volgens dewelke de verjaring voor alle 
feiten pas begint te lopen vanaf de datum van het laatste feit, houdt in dat tussen 
de diverse feiten die de reeks van de gedraging samenstellen, geen tijdspanne 
mag verlopen die gelijk is aan de op het vorige feit toe~asselijke verjarings
termijn, eventueel verlengd ingevolge stuiting of schorsing1 56

• Niet in alle arres
ten van het Hof van Cassatie wordt gesproken van de mogelijkheid tot verlen
ging ingevolge stuiting of schorsing, maar dan is dat zo omdat bijvoorbeeld de 
verschillende wanbedrijven elkaar opvolgden in minder dan vijf jaar1057

. Wan
neer bijvoorbeeld een voortgezet misdrijf bestaat uit het opstellen van een vals 
document en het gebruik ervan, zal alleen het gebruik kunnen worden vervolgd 
wanneer dat pas plaatsvond nadat de valsheid zelf reeds verjaard was 1058

. 

Indien het Hof niet kan nagaan of voor elk vroeger gepleegd feit de verjaring van 
de strafvordering al dan niet bereikt was toen het daarop volgende feit gepleegd 
werd, volgt verbreking met verwijzing1059

• Er wordt dan wel telkens nagegaan 
of de voor alle misdrijven samen uitgesproken straf niet wettelijk verantwoord 
is door de misdrijven waarvoor geen verjaringsproblemen zijn gerezen 1°

60
. 

Wanneer de samenstellende misdrijven van het voortgezet misdrijf van verschil
lende aard zijn, verjaart elk misdrijf volgens zijn eigen termijn 1°

61
. Dat is ook zo 

wanneer de termijnen op dezelfde dag beginnen te lopen1062
. De rechter moet 

dus voor elk feit uit de reeks vooraf onderzoeken of de strafvordering voor dat 
feit, gelet op zijn eigen verjaringstermijn, nog niet vervallen was op het ogenblik 
dat het volgende feit gepleegd werd1063

. De eigen verjaringstermijnen gelden 
trouwens niet alleen voor de beoordeling van de verschillende periodes tussen 
de diverse feiten, maar ook voor de tijdspanne tussen het laatste feit (of de laat
ste nuttige stuitingsdaad) en de uitspraak 10

64
. Wel kan als aanvangsdatum enkel 

de datum genomen worden van feiten die door de beklaagde zelf werden ge
pleegd en dus niet van samenhangende feiten die door andere beklaagden wer
den gepleegd 1065

. 

Als een enkele straf werd uitgesproken voor een overtreding en een wanbedrijf 
en het blijkt dat de uitgesproken straf deze is die op de overtreding bepaald is, 
niettegenstaande dat feit verjaard is, vernietigt het Hof van Cassatie de gehele 

1056 

1057 

1058 

1059 

1060 

Cass. 16 januari 1979, Arr. Cass. 1978-79, 552; Cass. 8 mei 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1062; 
Cass. 28 april 1981, Arr. Cass. 1980-81, 976; Cass. 23 november 1982, Arr. Cass. 1982-83, 
405; Cass. 18 januari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 563; Cass. 27 maart 1984, Arr. Cass. 1983-
84, 981; Cass. 17 april 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1105; Cass. 17 juni 1987, Arr. Cass. 1986-
87, 1473 en Cass. 5 april 1996 (veren. kam.), Arr. Cass. 1996, 247, R. Cass. 1996, 157,Jaar
boek Mensenrechten 1995-96, 429, Rev. dr. pén. 1996, 634 enj.T. 1996, 411. Zie ook Cass. 
7 november 2000, Arr. Cass. 2000, 604 en Cass. 20 oktober 2004, A.R. P.04.0742.F, onuitg. 
Zie bv. Cass. 23 mei 1990 (waar wel nog wordt gesproken van de toen vigerende termijn van 
drie jaar), Arr. Cass. 1989-90, 1213, T.R.V. 1991, 49, met noot S. RAES, Rev. dr. pén. 1990, 
1011, met noot, R.C.j.B. 1992, 550, met noot A. DE NAUW, Rev. prat. soc. 1991, 129 en 
j.L.M.B. 1990, 1373. 
Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 686. 
Cass. 17 juni 1992, Arr. Cass. 1991-92, 981. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 179, 97. 

1061 Cass. 16 januari 1979, Arrr. Cass. 1978-79, 552. 
1062 Cass. 7 maart 1972, Arr. Cass. 1972, 634; Cass. 15 februari 1983, Arr. Cass. 1982-83, 764. 
to6.1 Cass. 28 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 811. 
1064 

1065 
Cf. Cass. 15 maart 1983, Arr. Cass. 1982-83, 864. 
Cass. 22 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 186 en R. W. 1994-95, 123; Cass. 1 maart 1994, 
P. & B. 1994, 136. 
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veroordeling maar verwijst zij enkel voor het tweede feit1066
. 

Een vreemde situatie kan ontstaan wanneer een civielrechtelijke aansprakelijke 
partij in het geding is. Het is immers mogelijk dat deze partij enkel in aanmer
king komt voor één misdrijf, dat in hoofde van de beklaagde deel uitmaakt van 
een complex van feiten, maar dat afzonderlijk beschouwd reeds verjaard is. In 
dat geval kan ook de civielrechtelijk aansprakelijke partij zich niet op de verja
ring van de strafvordering beroepen 1067

• 

169. De vraag werd reeds gesteld of de rechtspraak inzake de verjaring bij 
voortgezette misdrijven wel in overeenstemming te brengen is met artikel 7 
EVRM en de artikelen 12 en 14 van de Grondwet. Het Arbitragehof oordeelde 
evenwel dat de onvoorspelbaarheid die te maken heeft met het feit dat een mis
drijf dat strafbaar was op het ogenblik dat het werd begaan, nog met dezelfde 
sanctie zou kunnen worden gestraft na het verstrijken van de te verwachten ter
mijn van verjaring, doordat het misdrijf deel uitmaakt van een reeks strafbare 
gedragingen die ten gevolge van de eenheid van opzet als één voortgezet misdrijf 
worden beschouwd, niet van die aard is dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan 
voornoemde bepalingen 1068

• 

1.5. Enkele bijzondere gevallen 

170. Op de algemene regel dat de verjaring van de strafvordering begint te lo
pen op de dag dat het feit werd gepleegd of de delictuele toestand ophoudt te 
bestaan, bestaan een aantal uitzonderingen. 
Deze uitzonderingen worden hierna besproken. 

1. 5.1. Zedendelicten, infibulatie en mensenhandel gepleegd op 

de persoon van een minderjarige 

171. Artikel 1 van de wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten 
aanzien van minderjarigen 1069 heeft een artikel 21bis aan de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering toegevoegd, luidens hetwelk de verjarings
termijn van de strafvordering "in de gevallen bedoeld in de artikelen 372, 373, 
375,379,380 en 380bis van het Strafwetboek" pas begint te lofien vanaf de dag 
waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt 1070

•
10 1

• Deze bepaling 

1066 Cass. 19 december 1979, Arr. Cass. 1979-80, 488. 
1067 Cass. 5 april 1979, Arr. Cass. 1976, 895. 
1068 Arbitragehof 22 juni 2005, nr. 109/2005, B.S. 12 augustus 2005. In een andere zaak (Corr. 

1069 

Veurne 19 april 2005, T.G.R. 2005, 144) werd een gelijkaardige vraag aan het Arbitragehof 
voorgelegd. 
B.S. 25 april 1995, err., B.S. 17 juni 1995 en B.S. 6 juli 1995. Zie over deze wet 0. VANDEMEU
LEBROEKE en F. GAZAN, "Traite des êtres humains - Exploitation et abus sexuels. Les nouvelles 
lois des 27 mars et 13 avril 1995", Rev. dr. pén. 1995, 973-1077. 

1070 In het wetsontwerp dat heeft geleid tot de wet van 13 april 1995 werd nog verwezen naar de 
"meerderjarigheid" van het slachtoffer, doch dit werd op advies van de Raad van State gewij
zigd (zie "Advies van de Raad van State", Pari. St. Senaat 1994-95, nr. 1348-1, 12). 

1071 Die in 1995 ingevoerde regel geldt niet wanneer de verjaring reeds verworven was op het ogen
blik van inwerkingtreding van die wet (Cass. 28 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 581, R.W 1999-
2000, 218, met noot M. GELDERs,J.T. 1997, 480 en Act. dr. 1998, 581, met noot F. Kun). 
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werd aangepast bij artikel 35, 1 ° van de wet van 28 november 20001072 en bij 
artikel 24 van de wet van 10 augustus 20051073

, en spreekt sedertdien over "de 
gevallen bedoeld in de artikelen 372 tot 377,379,380,409 en 433quinquies § 1 
eerste lid, 1 ° van het Strafwetboek". De vraag kan wel gesteld worden wat de 
gevolgen zijn voor de verjaring van de feiten van het overlijden van het slacht
offer vooraleer de leeftijd van achttien jaar is bereikt. Wellicht moet worden 
aangenomen dat de verjaring dan begint te lopen op het ogenblik van het over
lijden van het slachtoffer, omdat de ratio legis voor de schorsingsgrond dan niet 
meer speelt. 
Het uitstellen van de aanvang van de verjaringstermijn van de strafvordering tot 
aan de meerderjarigheid van het slachtoffer, gebeurt dus bij f{vallen van aanran
ding op de eerbaarheid en verkrachting van minderjarigen °74

, bij sommige ge
vallen van bederf van de jeugd en prostitutie1075

, bij infibulatie1076 en bij be
paalde in de wet opgesomde gedragingen die worden gelijkgesteld met mensen
handel. 
Behoudens deze gevallen, bestaan er geen andere strafbare feiten waarvan de 
aanvang van de verjaringstermijn afhankelijk is gesteld van de leeftijd van het 
slachtoffer. Het betreft dan ook een zeer specifieke uitzondering op de algemene 
regel dat de verjaring een aanvang neemt op de dag waarop het misdrijf werd 
gepleegd. Toch was de techniek om de verjaring uit te stellen tot aan het bereiken 
van een zekere leeftijd niet helemaal nieuw. Op 31 maart 1992 was ook al een 
wetsvoorstel infediend met een gelijkaardige strekking, dat echter niet werd 
aangenomen107 

• In de toelichting bij dat wetsontwerp werd er op gewezen dat 
de jeugdige leeftijd van het slachtoffer de hoofdoorzaak is van het stilzwijgen dat 
tot straffeloosheid kan leiden. Bovendien werd er aan toegevoegd dat kinderen 
of jonge adolescenten die mishandeld worden, vaak gebukt gaan onder een ge
voel van schaamte zodat zij niet durven te vertellen wat hun overkomen is, niet 
weten wie zij in vertrouwen kunnen nemen, hoe zij aangifte kunnen doen van 
de strafbare feiten, of hoe zij een einde kunnen maken aan bepaalde wantoestan
den. Volgens de indiener van het voorstel is het gebrek aan mogelijkheden om 
de feiten aan te klagen zelfs compleet wanneer de dader een bloedverwant in 
opgaande lijn is van het slachtoffer en bijgevolg voldoende gezag en morele druk 
kan uitoefenen om het slachtoffer ervan te weerhouden de strafbare feiten be
kend te maken. 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

1077 

Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, B.S. 
17 maart 2001. Zie ook supra, randnr. 121, p. 110. 
Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking 
van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, 
B.S. 2 september 2005. Zie over deze wet P. HERBOTS, "Huisjesmelkerij. Een autonoom mis
drijf sinds 10 augustus 2005", NjW 2005, 1118-1126. 
De art. 372 tot 377 vallen onder Boek II, Titel VII, Hoofdstuk V Sw., getiteld "aanranding op 
de eerbaarheid en verkrachting". 
Het betreft het opwekken, vergemakkelijken of begunstigen van de ontucht van een minder
jarige (art. 379 Sw.), het aanwerven, meenemen, wegbrengen of bij zich houden van een min
derjarige met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, het houden van een huis van 
ontucht of prostitutie waar minderjarigen prostitutie of ontucht plegen, het verkopen, verhuren 
of ter beschikking stellen van kamers aan een minderjarige, en het exploiteren van de ontucht 
of prostitutie van een minderjarige onder de zestien (art. 480 Sw.). 
Art. 409 Sw. 
Zie Pari. St. Senaat 1991-92, nr. 286-1 (wetsvoorstel ingediend door mevr. HERZET). 
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172. De ratio legis voor het uitstellen van de aanvang der verjaringstermijn tot 
het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt, bestond erin te vermijden dat 
een klacht wegens pedofilie zou verjaren omdat het slachtoffer die klacht pas 
kon indienen op een ogenblik dat hij niet langer onder de invloed staat van de 
dader1078

• In veel gevallen zal het minderjarige slachtoffer van misdrijven ge
pleegd door familieleden uit vrees voor wraak of het verslechteren van de levens
omstandigheden immers geen klacht durven neerleggen zolang hij onder het ge
zag van de dader is1079

• 

Meer in het algemeen was het de bedoeling van de wetgever om seksueel mis
bruik van minderjarigen te bestrijden, dit onder meer naar aanleiding van een 
door 380.000 personen ondertekende petitie die op 17 juni 1994 door de Droits 
de !'enfant et de !'aide à la jeunesse was ingediend. 

173. Een volstrekt gelijkaardig principe bestaat trouwens in Nederland, waar 
de verjaring voor bepaalde seksuele delicten eveneens pas begint te lopen vanaf 
de achttiende verjaardag van het slachtoffer. Die regel werd er ingevoerd bij wet 
van 7 juli 19941080 en heeft voornamelijk betrekking op gevallen van incest, 
waarmee gedoeld wordt op seksuele delicten gepleegd tegen minderjarigen door 
familieleden 1081

• De door de wetgever voorziene overgangsregeling maakte het 
mogelijk de nieuwe verjaringsregels toe te passen op feiten die voorafgaand aan 
de inwerkingtreding werden gepleegd, maar de Hoge Raad besliste wel dat die 
overgangsregeling geen gevolgen heeft voor feiten waarvan de verjaring verwor
ven was1082

• Voor minderjarige jeugddelinquenten was de verruiming van de 
verjaringsregeling trouwens nog drastischer, omdat de vermindering van verja
ringstermijnen met de helft - zoals die in Nederland bestaat voor minderjarige 
daders1083 

- voor deze categorie van delinquenten werd afgeschaft1084
• 

In Duitsland is eveneens bepaald dat de verjaring voor seksuele delicten ge
pleegd op de persoon van een minderjarige gas later een aanvang neemt, met 
name wanneer het slachtoffer 19 jaar wordt1 85

• 

Ook in Zwitserland heeft de problematiek van seksuele delicten een aparte re
geling gekregen inzake verjaring. Voor seksuele misdrijven ten aanzien van kin
deren jonger dan zestien jaar, geldt dat de verjaringstermijn in elk geval ge
schorst is tot het slachtoffer de leeftijd van 25 jaar bereikt1086

• Voor incest tussen 

1078 

1079 

1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

Cf. "Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door mevr. MERCKX-VAN 
GoEY", Pari. St. Kamer 1994-95, nr. 1785/3, 2. 
A. DE NAUW, o.c., nr. 157, 104. 
Wet verjarings- en klachttermijnen zedendelicten, Stb. 1994, 529 (in werking getreden op 
1 september 1994). Zie bv. HR 17 december 1996, N.J. 1997, 261. Samen met de wijziging van 
de strafrechtelijke verjaringstermijn voor slachtoffers van zedenmisdrijven heeft de Neder
landse wetgever ook de verjaringstermijn voor de burgerlijke vordering die op dat misdrijf 
gestoeld is, aangepast. De verjaringstermijn voor die civiele vordering is nu aan de strafrechte
lijke verjaringstermijn gekoppeld. Zie bv. HR 23 oktober 1998, N.J. 2000, 15, met noot en HR 
8 september 2000, N.J. 2001, 2, met noot. 
Zie de art. 240b en 242-250a Sr. 
Zie HR 17 december 1996, N.J. 1997, 261 en HR 3 maart 1998, N.J.B. 1998, nr. 53,667. 
Art. 77 d eerste lid Jeugdstrafrecht. 
Zie hierover M. BoELRIJK, "Verjaring seksuele delicten gepleegd door minderjarigen", N.J.B. 
1996, 1412-1413. 
§ 786, 1, DStGB. 
Art. 70 tweede lid StGB (Zw.). 
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volwassenen gold vroeger een korte verjaringstermijn van twee jaar, doch deze 
werd opgetrokken tot een termijn van zeven jaar1087

. 

In Frankrijk is de regeling ten aanzien van minderjarige slachtoffers iets ruimer. 
De verjaring loopt er voor alle misdaden slechts vanaf het bereiken van de meer
derjarigheid van het slachtoffer1088

. Dat is ook het geval voor een aantal in de 
wet bepaalde wanbedrijven1089

, waaronder opzettelijke gewelddaden, aanran
ding, proxenetisme en gebruik van de afbeelding van de minderjarige voor por
nografische doeleinden1090

. Deze regeling werd ingevoerd bij wet van 17 juni 
19981091 en is niet van toepassing op feiten welke voordien reeds verjaard wa
ren 1092. Maar ook vóór 1998 was er in Frankrijk al een specifieke regeling voor 
de verjaring van misdaden gepleegd op een minderjarige door een bloedverwant 
in opgaande lijn, of door een persoon die gezag uitoefent op het minderjarig 
slachtoffer. Art. 7 C.P.P. was immers reeds gewijzigd bij wet van 10 juli 1989 1093

, 

waardoor de verjaring van dergelijke misdaden vanaf de inwerkingtreding van 
die wet - voor zover op dat ogenblik nog niet ingetreden - geschorst was tot aan 
de meerderjarigheid van het slachtoffer. Dat was althans de interpretatie die de 
rechtspraak aan de wet van 10 juli 1989 had gegeven 1094

• De wetgever zelf was 
echter heel wat ambitieuzer, omdat in het gewijzigde artikel 7 C.P.P. onder meer 
gesproken werd van de "heropening" van de verjaring, wat leek te wijzen op het 
toekennen van een retroactieve werking op reeds verjaarde feiten. Voor het 
Franse Hof van Cassatie was dat eeri brug te ver1095

, ook al werd de wijziging 
van de verjaringsregeling toen nog onmiddellijk toegasbaar geacht, zelfs wan
neer die regeling voor de beklaagde strenger was1 96 . Op de libellering van 
artikel 7 C.P.P. na de wet van 10 juli 1989 kwam dan ook heel wat kritiek1097

. 

Ten gevolge daarvan werd de bepaling gewijzigd bij wet van 4 februari 19951098
, 

waardoor de verjaring voor voornoemde misdaden slechts begint te lopen vanaf 
de meerderjarigheid van het slachtoffer. Meteen werd ook artikel 8 C.P.P. gewij
zigd, opdat dezelfde regeling zou gelden voor een aantal wanbedrijven gepleegd 
op minderjarigen door een bloedverwant in opgaande lijn of een persoon die op 
het minderjarig slachtoffer gezag uitoefent. De wet van 4 februari 1995 maakte 

1087 

1088 

1089 

1090 

Zie M. SCHUBARTH, "Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung", ZStrR 2002, 333. 
Art. 7 C.P.P. 
Art. 8 C.P.P. Zie M.-L. RASSAT, Traité de procédure pénale, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2001, nr. 300, 480. 
Zie voor een volledig overzicht Ch. GUÉRY, "La prescription des infractions contre les mineurs: 
un nou vel état des lieux", Dali. 1999, 39. 

1091 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuel-

1092 

1093 

1094 

1095 

1()96 

1097 

1098 

les contre les mineurs ainsi qu'à la protection des mineurs victimes Uourn. Off. 18 juni 1998 
en Dali. 1998, Lég. 209). 
Cass. fr. 17 november 1999, Bull. Crim. 1999, nr. 266. 
Loi n° 89-487 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la pro
tection de l'enfance Uourn. Off. 14 juli 1989). 
Cass. fr. 30 november 1994, Bull. crim. 1994, nr. 389. Zie ook Cass. fr. 3 november 1994, Bull. 
crim. 1994, nr. 349. 
Zie de arresten geciteerd in de vorige voetnoot. Hetzelfde principe komt ook aan bod in Cass. 
fr. 28 februari 1995, Dali. Jur. 238, met noot J. CASTAIGN~:DE; Cass. fr. 8 februari 1994, Bull. 
Crim. 1994, nr. 349 en Cass. fr. 30 november 1994, Bull. Crim. 1994, nr. 389. 
Sedert de wijziging van het Franse strafrecht in 1994 is dat niet langer het geval. Zie art. 112-
2, 4° C.P. en supra, voetnoot 300. 
Zie hierover K. VARTANIAN, "À propos de l'alinéa 3 de l'article 7 du code de procédure pénale", 
Dali. 1997, 67. 
Loi n° 95-116 portant diverses dispositions d'ordre social Uourn. Off. 5 februari 1995). 
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de berekening van de veqanng van de strafvordering er niet gemakkelijker 
opI099_ 

Met de wet van 17 juni 1998 werd de regeling vervat in artikel 8 C.P.P. door de 
Franse wetgever enigszins verfijnd, wat uiteraard gevolgen had voor de lopende 
procedures 1100• Zo werd de beperking dat het misdrijf moet gepleegd zijn door 
een bloedverwant in opgaande lijn of een persoon die gezag uitoefent op het 
minderjarig slachtoffer, geschrapt. De regel dat de verjaring pas een aanvang 
neemt vanaf de meerderjarigheid van het slachtoffer, geldt nu dus telkens een 
wanbedrijf vervat in de in artikel 8 C.P.P. opgenomen lijst wordt gepleegd ten 
aanzien van een minderjarige. 
Het voorzien in een apart verjaringsregime voor seksuele misdrijven gepleegd op 
minderjarigen is trouwens geen exclusieve continentale aangelegenheid. Ook in 
de Verenigde Staten is in verschillende staten voorzien dat de "limitation pe
riod" pas begint te lopen wanneer het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar 
bereikt. Dat is bijvoorbeeld zo in Texas 1101 en in New YorkI

102
. 

17 4. In ons land werd de bemoeilijking van de verjaring bij zedenfeiten nog 
verder bewerkstelligd met de wet van 28 november 2000 en meer bepaald door 
de invoeging van artikel 2lbis tweede lid V.T.Sv., volgens hetwelk de verjarings
termijn voor de reeds genoemde feiten ongeacht de correctionalisering tien jaar 
blijft1103

. De cumul van beide principes leidt tot bijzonder lange verjaringstermij
nen. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van aanranding van de eerbaarheid van een 
kind van vijf jaar, begint de verjaringstermijn pas dertien jaar later te lopen 
(wanneer het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt). De verjarings
termijn zal bovendien tien jaar blijven, ondanks correctionalisering, en kan nog 
rechtsgeldig gestuit worden tot 23 jaar na de feiten. In voorkomend geval zal de 
verjaring pas intreden 33 jaar na de feiten en dan is nog geen rekening gehouden 
met eventuele schorsingsgronden. Uiteraard zal het in heel wat zaken moeilijk 
zijn om zo lang na de feiten nog met overtuigend bewijsmateriaal voor de dag te 
komen, temeer het bewijs van zedenfeiten gepleeîd op minderjarigen sowieso al 
dikwijls een delicate aangelegenheid uitmaakt110 

. 

1.5.2. Herroeping van opschorting of uitstel 

175. Bij de straftoemeting kan de rechter op grond van de Probatiewet1105 de 
uitspraak opschorten of de tenuitvoerlegging van de straf schorsen, al dan niet 
gekoppeld aan het opleggen van bepaalde voorwaarden aan de dader van een 

1099 

1100 

Zie bv. Ch. GUERY, "Cnmes et délits contre les mineurs par ascendant: quelle prescription? Sur 
l'articulation entre les articles 7 et 8 du code de procédure pénale et l'article 112-2, 4°, du code 
pénal",Dal/.1997, 138-140. 
Zie hierover Ch. GUÉRY, "La prescription des infractions contre les mineurs: un nouvel état des 
lieux", l.c., 39 e.v. 

1101 D.W. SHUMAN en A. McCALL SMITH, o.c., 56. 
1102 

1103 

1104 

1105 

Zie art. 30, 3. f) van de New York Crimina! Procedure Act. 
Cf. supra, randnr. 121, p. 110. 
Zie T. CRETIN, "La preuve impossible? De la difficulté d'administrer la prcuve des infractions 
<lont sont victimes les mineurs: attentats à la pudeur, violences et mauvais traitements", Rev. 
sc. crim. 1992, 53. 
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, B.S. 17 juli 1964, 
err., 24 juli 1964 (hierna Probatiewet). 
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misdrijf. Gaat het om opschorting, dan is er geen veroordeling maar worden de 
feiten wel bewezen geacht. Bij uitstel is er wel een straf, maar de uitvoering ervan 
wordt uitgesteld zolang de voorwaarden worden nageleefd. In beide gevallen 
wordt een proeftijd opgelegd, die ten hoogste vijf jaar mag bedragen. 

1. 5. 2. 1. Herroeping van opschorting 

176. De opschorting van de uitspraak kan worden herroepen indien gedurende 
de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele 
straf of een hoofdgevangenisstraf van ten minste een maand tot gevolg heeft 
gehad1106

• Herroeping is eveneens mogelijk wanneer degene voor wie de maat
regel is genomen, de opgelegde voorwaarden niet naleeft en de probatiecommis
sie de niet-naleving voldoende erg heeft geacht om ze ter kennis te brengen van 
het openbaar ministerie 1107

. In beide gevallen stelt zich de vraag hoe de verjaring 
van de strafvordering van het misdrijf waarvoor de opschorting was verleend, 
dient te worden berekend. 
Het antwoord op die vraag kan gevonden worden in de Probatiewet zelf, dat in 
een specifieke regeling voorziet. Vooreerst is het zo dat de verjaring van de straf
vordering die voortvloeit uit een misdrijf waarvoor opschorting van de uit
spraak is verleend, niet meer loopt vanaf de dag waarop die beslissing in kracht 
van gewijsde is gegaan 11°

8
• Wordt de opschorting van de uitspraak niet herroe

pen, dan gaat de strafvordering teniet bij het verstrijken van de proeftijd 1109
• Er 

kan dus eigenlijk gesproken worden van een schorsing van de verjaring vanaf 
het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing tot opschorting van de uit
spraakrno_ 
Ingeval een nieuw misdrijf werd gepleegd, verjaart de vordering tot uitspraak 
van de veroordeling voor de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de op
schorting door verloop van drie volle jaren na de dag waarop de veroordeling 
wegens het nieuwe misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan 111 

. Is de herroeping 
te wijten aan de niet-naleving van de opgelegde voorwaarden, dan gaat de ver
jaringstermijn - welke dan één jaar bedraagt - in vanaf de instelling van de 
vordering tot herroeping, die zelf moet worden ingesteld binnen één jaar na 
verloop van de proeftijd 1112

. Belangrijk is echter dat deze termijnen kunnen wor
den gestuit of geschorst1113

• 

1.5.2.2. Herroeping van uitstel 

177. Herroeping van uitstel van tenuitvoerlegging van de straf geschiedt van 
rechtswege ingeval gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat 
veroordeling tot een criminele straf of een hoof dgevangenisstraf van meer dan 

1106 Art. 13 § 1 Pro ba tiewet. 
1107 Art. 13 § 3 Probatiewet. 
1108 Art. 18 § 1 eerste lid Probatiewet. 
1109 Art. 18 § 1 tweede lid Probatiewet. 
1110 R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 237, 143. Over de schorsing van de verjaring, zie infra, p. 202 

e.v. 
1111 Art. 13 § 6 eerste lid Probatiewet. 
1112 Art. 13 § 6 tweede lid Probatiewet. 
1113 Zie Cass. 7 februari 1978, Arr. Cass. 1978, 674. Zie ook Cass. 9 maart 1993, Arr. Cass. 1993, 

264. 
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zes maanden zonder uitstel tot gevolg heeft gehad1114
• Werd het nieuwe feit be

straft met een effectieve hoofdgevangenisstraf van ten minste één maand en ten 
hoogste zes maanden, dan is de herroeping facultatief1 115

• Herroeping is boven
dien ook mogelijk wanneer de veroordeelde de opgelegde voorwaarden niet na
leeft. 
Wat de verjaring betreft, gelden dezelfde termijnen als bij de herroeping van de 
opschorting1116

. Ook hier is uiteraard stuiting en schorsing van de verjaring mo
gelijk, bijvoorbeeld gedurende de buitengewone termijn van verzet1117

• 

1.5.3. Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken 

1.5.3.1. Gemeenrechtelijke valsheid 

178. Valsheid in geschriften is op zisb,z.cl.(_ een aflopend misdrijf, zodat de verja
ringstermijn begint te lopen op het~ dat het misdrijf w~rd gepleeg,d1118

• 

Wanneer de dader echter met hetzelfçl_e bedJ:i~gJük _Qiizet of .Q~ 011}_ te scha
den gebruik maakt van het valse stuk,_loopt de verjaring evenwel pis v~ihet 
laatste_ feit vang,~' 19

• Gezegd wordt dat het gebruik van vàlse stukken 
voortdtg1tt,.zelfs (9I}gt;J) een nieuw feit van de dader van de valsheid en zonder 
herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem geoogde doel niet 

• _y,olkomen is bereik~ en zolang de hem verweten beginhandeling verder te zijnen 
wordele het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtt!,'.1120

, en zonder dat hij 
zich daartegen verzet 1121

• Dat de dader hierbij volkomen_ passief blijft doet er 
<ll,ièi:'toe 1122

. Wel is vereist dat de stukken aangewend WQtgm_met het doel- aan 
de valsheden die ze inhouden enig gevolg te doen geven. 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

1120 

Art. 14 § 1 Prohatiewet. 
Art. 14 § lbis Prohatiewet. 
Zie art. 14 § 3 Prohatiewet. 
Luik 3 maart 1983, J.L 1983, 410, met noot EP. 
A. DE NAUW, o.c., nr. 39, 26. Zie voor een uitvoerige bespreking S. VAN DYCK, "Sint-Juttemis 
en de verjaring in het leerstuk van valsheid in geschriften", in F. VERBRU<;GEN en R. VERSTRAE

TEN (eds.), De verjaring van de strafvordering voor rechtspractici, Leuven, Universitaire Pers 
Leuven,2005, 69-102. 
Cass. 29 oktober 1980, Arr. Cass. 1981-81, 226 en L. HUYBRECHTS, "Fraudebestrijding", 
A.F.T 1996, 435. 
Cass. 25 oktober 1971, Arr. Cass. 1972, 202. Zie tevens Cass. 21 september 1959, Pas. 1960, 
1, 85; Cass. 22 juli 1959, Pas. 1959, 1, 1130; Cass. 11 januari 1960, Pas. 1960, 1, 523; Cass. 
18 maart 1963, Pas. 1963, I, 784; Cass. 6 mei 1963, Pas. 1963, I, 944; Cass. 28 juni 1971, 
Arr. Cass. 1971, 105; Cass. 25 oktober 1971, Arr. Cass. 1972, 202; Cass. 18 februari 1974, 
Arr. Cass. 1974, 683; Cass. 6 februari 1979, Arr. Cass. 1979, 638 en Cass. 11 juni 1980, 
Arr. Cass. 1979-80, 1254. 

1121 Cass. 9 februari 1982, Arr. Cass. 1981-82, 751 en Pas. 1982, I, 724; Cass. 16 maart 1982, 
Arr. Cass. 1981-82, 871 en Pas. 1982, I, 829; Cass. 5 oktober 1982, Arr. Cass. 1982-83, 185 
en Pas. 1983, I, 167; Cass. 2 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 878; Cass. 23 december 1998 
(veren. kam.), Arr. Cass. 1998, 1166, R.W: 1998-99, 1309, A.J.T 1998-99, 541, J.L.M.B. 
1999, 61 en Rev. dr. pén. 1999, 393; Cass. 6 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1225 en Verkeers
recht 2000, 50; Cass. 6 maart 2001, Arr. Cass. 2001, 388 en Cass. 12 februari 2002, Pas. 
2002, 388. Een zelfde houding wordt aangenomen inzake het gebruik van valse bankbiljetten 
(Antwerpen 27 juni 1986, R. W. 1986-87, 1020, bevestigd door Cass. 30 december 1986, 
Arr. Cass. 1986-87, 573). 

1122 Cass. 10 januari 1955, Arr. Cass. 1954-55, 344. 

LARCIER 



164 Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

Van voortgezet gebruik van valse stukken kan er, als de pleger niet opnieuw op
treedt, slechts sprake zijn wanneer de _nut!igÇJ?;~volgen die verder te zijnen voor
dele uit de stukken voortvloeien door de yalsheden ziin _opgebracht. Wanneer de 
valsheid bestaat in een schenking van kasbons onder het mom van een verkoop, 
kan de rechter die aanneemt dat de eigendom van de bons is overgedragen aan 
de pleger van de valsheid, uit de enkele vaststelling dat de pleger de kasbons heeft 
kunnen behouden, de rente heeft kunnen innen en de kapitalen op de vervaldagen 
heeft kunnen ontvangen, niet wettig afleiden dat die voordelen het gevolg zijn 
van de valsheid1123

. Er kan ook niet gezegd worden dat er sprake is van gebruik 
van een vals stuk, op grond van het feit dat de beklaagde die onder meer vervolgd 
wordt wegens valsheid, voor de rechter deze tenlastelegging betwist onder de 
aanvoering dat dit stuk overeenstemt met de werkelijkheid die het moest vaststel
len 1124. Het recht van verdediging wordt dan ook miskend door de rechter die de 
beklaagde veroordeelt wegens onder meer valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken, op grond dat de strafvordering niet verjaard is doordat de be
klaagde nog gebruik heeft gemaakt van de valse stukken door zich voor de rech
ter op de echtheid ervan te beroepen 112

5
• Ook de neerlegging ter griffie van een 

van valsheid verdacht stuk door de ops~oringsdiensten, maakt uiteraard geen 
strafbaar gebruik van valse stukken uit 11 6

• Indien de beklaagde echter een bur
gerlijke rechtsvordering uitoefent die op de van valsheid betichte akte is gegrond, 
is er geen sprake van verweer tegen de ten zijnen laste ingestelde strafvordering, 
maar wel van gebruik van de valsheid betichte akte1127

. 

179. De dader van valsheid in geschriften is ook strafrechteljik y_~r:;rnt_w9or_g~: 
--1.ük_ voor het ~an het valse stuk dat de door hem voorziene en gewilde 

voortzetting is van de valsheid, zelfs indien van dit valse stuk gebruik werd ge
maakt door een derde die gehandeld heeft zonder verstandhouding met de ver
valser of zonder te weten dat het geschrift vals is 1128

. Het is daarbij dus van geen 
belang of de derde te goeder trouw hand~lde in onwetendheid van d~~rvalsing, 
dan wel in overleg met de vervalser 1129.'Bet §.tra(baar gebruik zelf~~~oort 
zolang het met het gtl:,J.l!ik_9.eoogd': 1()_e_L11iet vol~omen is bereikt en zolang het 
initiële gebruik in het voordeel_vande_dade1:2,_ en zóllèiêrverzet van zijnentwege, 
het nuttig gevolg voortbrengt dat hij ervan verwachtte. De loutere mogelijkheid 
dat van het valse stuk gebruik zou kunnen worden gemaakt, betekent echter nog 
niet dat het gebruik blijft voortduren 1130

• Het moet dus wel gaan om een effectief 

1123 Cass. 16 mei 1978, Arr. Cass. 1978, 1075. 
1124 Cass. 18 maart 1980, Arr. Cass. 1979-80, 882, Pas. 1980, 1,874 en R.W. 1980-81, 386, met 

noot A. VANDEPLAS. 
1125 Cass. 16 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1424 en Pas. 1987, 1, 1280. Legt de beklaagde echter 

een vals stuk over waarvoor hij niet werd vervolgd, dan is dat wel een strafbaar gebruik van 
een vals stuk (Cass. 19 februari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 663). 

1126 Cass. 25 februari 2003, RABG 2003, 794. 
1127 Cass. 9 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1406 en Pas. 1992, I, 1355. 
1128 Cass. 9 februari 1982, Arr. Cass. 1981-82, 751 en Pas. 1982, !, 724. Zie ook Cass. 25 oktober 

1971, Arr. Cass. 1972, 202; Cass. 10 januari 1989, Pas. 1989, 1,499; Cass. 2 november 1993, 
Arr. Cass. 1993, 909 en Pas. 1993, I, 912; Cass. 13 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1252 en 
Brussel 26 januari 1992,]. T. 1992, 329. 

1129 Cass. 25 oktober 1971, Arr. Cass. 1972, 202. Zie ook Brussel 23 december 1987, Rev. prat. 
soc. 1988, 53, met noot. 

tno Cass. 29 februari 1984, R. W. 1984-85, 1922, met noot A. VANDEPLAS en Cass. 4 maart 1986, 
Arr. Cass. 1985-86, 917. 

LARCIER 



Hoofdstuk IV • De verjaring van de strafvordering naar Belgisch recht 165 

g~hr1.üf 131
• Het einde van het gebruik zal door de feitenrechter moeten worden 

\<astges~ld op grond van de feiten van de zaak en de continue toetsing ervan aan 
de notie strafbaar gebruik 1132. De vraag werd reeds gesteld of dit kan beschouwd 
worden als een voortgezet misdrijf. Volgens Declercq is dat niet het geval 1133

. 

Deze auteur wijst er op dat daar waar over het bestaan van een voortgezet mis
drijf onaantastbaar wordt geoordeeld door de feitenrechter, het Hof van Cassa
tie voor de figuur van valsheid in geschriften gevolgd door het gebruik van het 
valse stuk affirmeert dat de verjaring ook voor de valsheid pas begint te lopen 
vanaf het laatste feit van gebruik. Het Hof van Cassatie spreekt in die gevallen 
overigens ook niet over een voortgezet misdrijf, maar verklaart enkel dat alles 
samen .é.éo enkeLrniscli:iif!.litmaakt1134

• 

Indien echter een derde van het valse stuk gebruik maakt tegen de wil in van de 
vervalser of indien het valse stuk gebruikt werd voor een doel dat niet gewild of 
voorzien was, dient zowel het feit van de vervalsing als dat van het gebruik 
afzonderlijk beschouwd te worden wat het vertrekpunt van de verjaring be
treft 1135

• De omstandigheid dat de steller van een vals stuk de door hem ge
pleegde valsheid bekent, is op zichzelf niet voldoende om een einde te maken aan 
het gebruik van dat valse stuk en, bijgevolg, de verjaringstermijn van de straf
vordering uit hoofde van het misdrijf valsheid in geschriften te doen ingaan 1136

. 

Ook het feit dat het valse stuk zich buiten het materiële bereik van de dader 
bevindt, sluit niet uit dat er sprake is van gebruik van dat valse stuk1137

. Toch 
kan de rechter wel beslissen dat het gebruik van valse stukken een "einde. heeft 
genomen op de dag dat hetJitigieuze ê:?schrift door de beklaagde werd ov.er.ge-
maakt aan de_ilJl.de.rz.oekers.1138

• · -

180. Belangrijk is dat de theorie die door de rechtspraak werd ontwikkeld 
inzake valsheid en gebruik van valse stukken, .k~rkt moet blijven tot dat 
misdrijf. Zo kan bijvoorbeeld bij oplichting, heling of diefstal (in welke geval
len de dader ook de vruchten blijft plukken van het wederrechtelijk feit) geen 
sprake zijn van het uitstellen van het aanvangspunt van de verjaringstermijn 
tot het ogenblik waarop het misdrijf voor de dader geen nuttig gevolg meer 
heeft1Ll 9• 

181. Uit het voorgaande volgt dat valsheid in geschriften en het gebruik van 
valse stukken in de praktijk nagenoeg onverjaarbaar zijn1140

•
1141

. Nochtans be-

1131 L. HUYBRECHTS, "Fiscaal strafrecht", o.c., nr. 264,145. 
11.12 

1133 

1134 

1135 

1136 

11 )7 

1138 

1139 

1140 

D. DE BACKER, "Gebruik van valse stukken en verjaring", noot onder Cass. 25 februari 2003, 
RABG 2003, 797. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 183, 99. 
Zie bv. Cass. 19 januari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 614. 
M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, IV, Brussel, Bruylant, 1963, 
288-290 en A. DE NAUW, o.c., nr. 39, 27. 
Cass. 16 oktober 1996, Arr. Cass. 1995, 679 en Pas. 1995, I, 699. 
Cass. 6 maart 2001, Arr. Cass. 2001, 388. 
Bergen 20 oktober 1993, Reu. dr. pén. 1994, 913. 
R. DECLERCQ, o.c., 101, nr. 184. Zie evenwel hierna, Namaking van bankbiljetten, p. 168. 
Zie bv. Corr. Brussel 25 juni 1986, Reu. prat. soc. 1986, nr. 6408, waarbij een veroordeling 
werd uitg~sproken voor een valsheid in een oprichtingsakte die 19 jaar eerder was opgesteld. 

1141 Omtrent de verjaringsproblematiek bij valsheid en gebruik van valse stukken werd onlangs nog 
door een feitenrechter een prejudiciële vraag gesteld aan het Arbitragehof (Corr. Veurne 
19 april 2005, T.G.R. 2005, 144). 
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treft het op zich aflopende misdrijven: de kwalificatie van het gebruik van valse 
stukken als Soortdurend_misdrüf_is voornamelijk van _j_yrispr_!lde_ntiële.. .. ori-

- gine1142
• In het voorontwerp van wetboek van Strafprocesrecht dat werd opge

steld door de Commissie Strafprocesrecht, wordt doelbewust afgeweken van 
deze jurisprudentieel ontwikkelde onverjaarbaarheid1143. In artikel 32 van het 
voorontwerp wordt daartoe bepaald dat in~_y_al van valsb~i_d e..n.z.t!:mtik...van 
valse stukken, ~.e.tiaringst~i:mün.een_lla'lY.~ neemt'vaijifh~t Q~ van de 
valsheid en vanaf ieder gebruik, afzonde!:,li.ik__~e~chouwd;_~n~§,\le wet anders 
bepaalt1144. De Hoge Raad voor de Justitie is het met dat voorstel echter niet 
eens. Volgens de Hoge Raad is het "noodzakelijk voor het onderzoek dat inzake 
valsheid in geschriften het tijdstip waarop waarop de verjaring van de strafvor
dering aanvangt, niet wordt vervroegd" 1145. Evenwel valt moeilijk in te zien 
waarom het zo noodzakelijk zou zijn om de rechtspraak die tot gevolg heeft dat 
de aanvang van de verjaringstermijn bij gebruik van valse stukken op vrij kunst
matige gronden wordt vooruitgeschoven, te handhaven. Wanneer het laatste ef
fectieve (materiële) gebruik van een vals stuk1146 - zonder rekening te houden 
met het eventuele nuttige gevolg dat hieruit achteraf nog voortvloeit- als begin
punt van de verjaring zou gelden 1147, is er daarom nog niet meer risico op verja
ring dan bij andere misdrijven het geval is. Door het gebruik van een vals stuk 
komt de valsheid in de openbaarheid. De verjaring moet dan ook een aanvang 
nemen, net zoals ook de verjaring bij bijvoorbeeld diefstal onmiddellijk begint 
te lopen. 

1.5.3.2. Fiscale valsheid 

182. Omtrent de toepassing van de verjaringsregels bij fiscale valsheid in ge
schriften en het gebruik van valse fiscale stukken, is reeds enige discussie gere
zen1148. Die discussie is voornamelijk op gang gekomen naar aanleiding van de 
door het Hof van Cassatie ingenomen stelling dat inzake inkomstenbelasting het 
gebruik van valse stukken, welke ter staving van de belastingaangifte worden 
ingediend, in beginsel slechts zijn nuttig effect verliest bij de definitieve vestiging 
van de belasting, en dat de omstandigheid dat de belastingenadministratie het 
gebruik van valse of vervalste stukken door de belastingplichtige heeft vastge-

1142 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

1148 

Zie hierover S. VAN DYCK, l.c., nrs. 38-40, die zich niet van de indruk kan ontdoen dat het een 
"lapmiddel" betreft "om de verjaring van lang aanslepende onderzoeken of rechtsplegingen op 
te vangen". De auteur stelt zich ook de vraag of de bewoordingen van art. 197 Sw. wel de ruime 
draagwijdte kunnen schragen die er door het Hof van Cassatie aan worden toegeschreven. 
"Voorontwerp van wetboek van Strafprocesrecht opgesteld door de Commissie Strafproces
recht", Pari. St. Kamer 2001-01, nr. 2043/001, 46-47. 
Ibid., 188. 
Hoge Raad voor de Justitie, Advies over het Wetsvoorstel houdende het Wetboek van Straf
procesrecht (Commissie Franchimont), goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 23 juni 
2004, 10 (http://www.hrj.be/NL/download/avis0410cn.pdf). 
Bv. het versturen van een valse factuur, of het neerleggen van een valse jaarrekening. 
Dit lijkt een betere regeling als deze voorgesteld door de commissie strafprocesrecht, die immers 
niets lijkt te veranderen aan het feit dat het gebruik van valse stukken onverjaarbaar blijft 
omwille van de rechtspraak inzake het nuttig gevolg. 
Zie voor een goed overzicht R. VERSTRAETEN, "Actualia van fiscaal strafrecht", in X, Onder
nemingsstrafrecht, Brugge, die Keure, 1999, 256-259 en L. HUYBRECHTS, "Fiscaal strafrecht", 
o.c., nrs. 266-271, 145-150. 
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steld daar geen afbreuk aan doet1149. Vroeger werd nochtans aangenomen dat in 
fiscale strafzaken het nuttig gevolg van het gebruik van de valse stukken een 
einde neemt wanneer de administratie op duidelijke wijze stelling heeft genomen 
aangaande de waarachtigheid van de bewuste stukken 1150. Dat was bijvoorbeeld 
zo wanneer de administratie de stukken als vals beschouwde en de feiten ter 
kennis bracht van het openbaar ministerie1151 . De vraag werd gesteld of deze 
rechtspraak op de helling kwam te staan naar aanleiding van voornoemde arres
ten van het Hof van Cassatie, en vanaf welk ogenblik de verjaring dan wel be
gint te lopen. In elk geval blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie dat 
het tijdstip waarop de fiscale overheid te kennen geeft dat zij bepaalde stukken 
als vals beschouwt, niet bepalend is voor de aanvang van de verjarings
termijn 1152. Zo werd in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 27 juni 1995 
de overlegging van het fiscale dossier met het oog op het bepalen van dat tijdstip 
niet dienend geacht, wat het Hof ertoe bracht vast te stellen dat de weigering dat 
dossier voor te leggen de wapengelijkheid niet miskent. Daarmee is echter geen 
antwoord gegeven op de vraag wanneer de verjaring dan wel een aanvang 
neemt. Vermits de geciteerde arresten stipuleren dat de valsheid in beginsel 
slechts zijn nuttig effect verliest bij de "definitieve vestiging" van de belasting, 
lijkt de inhoud van het begrip "definitieve vestiging" determinerend voor het 
bepalen van het tijdstip van aanvang van de verjaringstermijn. Volgens Baltus 
moet nagegaan worden hoelang een belasting kan gevestigd worden, gezien en
kel de definitieve vestiging een einde kan maken aan de delictuele toestand1153. 
Evenwel wijst deze auteur er op dat een aanslag mogelijk is zolang geen uit
spraak werd gedaan over de strafvordering1154, terwijl gelet op het voorgaande 
ook de strafvordering niet kan verjaren zolang nog een aanslag kan worden 
gevestigd. Dit zou dan tot de conclusie leiden dat zowel de mogelijkheid om een 
aanslag te vestigen als de strafvordering onverjaarbaar zijn 1155. Baltus voegt er 
nog aan toe dat wanneer de vervalser wordt veroordeeld vooraleer de belasting 
werd gevestigd, hij na die veroordeling nog eens zou kunnen worden veroor
deeld omdat het strafbaar feit voortduurt tot twaalf maanden na de veroorde
ling1156. Bovendien zou de vervalser weinig of geen vat hebben op het bestaan 
van de delictuele toestand, vermits het de taxatieambtenaar is die beslist wan-

1149 

1150 

Cass. 19 april 1994, Arr. Cass. 1993-94, 385 en F.j.F. No. 96/45; Cass. 27 juni 1995, Arr. Cass. 
1995, 679, Rev. dr. pén. 1996, 420, en J.D.F. 1996, 174, met noot M. BALTUS. Zie ook L. 
DUPONT, "fiscale valsheid in geschriften", in L. DUPONT, F. VANISTENDAEL en R. DECLERCQ, 
Belastingrecht en strafrecht, Antwerpen, 1983, 87-137; A. VANDFPLAS, "Gebruik van valse 
stukken in het fiscaal strafrecht", noot onder Cass. 29 februari 1984, R. W. 1984-85, 1922-
1924 en B. C0OPMAN, "Inzake inkomstenbelastingen duurt het gebruik van valse stukken in 
de regel tot de definitieve vestiging van de belasting", A.F.T. 1997, 3-10. 
R. ToURNIC:OURT, "De rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake valsheid in geschriften en 
gebruik ervan in fiscaal-strafrechtelijke zaken", A.F.T. 1996, 283. Zie evenwel ook Bergen 
24 november 1978, Bull. Bel. 1980, nr. 583 en Brussel 23 december 1987, Rev. prat. soc. 1988, 
53, met noot. 

1111 Zie bv. Gent 14 december 1988, F.J.F. No. 90/231; Corr. Brussel 25 juni 1986, Rev. prat. soc. 
1986, 234 en F.j.F. No. 87/45. 

1152 

l 153 

1154 

11 'i5 

1 Vi6 

R. VERSTRAETEN, "Actualia van fiscaal strafrecht", l.c., 256. 
M. BALTUS, noot onder Cass. 27 juni 1995,j.D.F. 1996, 176. 
Op grond van de artikelen 358 § 1, 3° en § 2, 3° WIB is immers een aanslag mogelijk tot 12 
maanden te rekenen vanaf het ogenblik waarop de beslissing over de strafvordering niet meer 
vatbaar is voor verzet of hoger beroep. 
M. BALTUS, l.c., 177. 
Ibid. 
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neer hij tot inkohiering van de aanslag overgaat en dus over het tijdstip van de 
definitieve vestiging van de belasting1157

• 

Evenwel werd deze interpretatie van de arresten van het Hof van Cassatie van 
19 april 1994 en 24 juni 1995 in de rechtsleer gecontesteerd. Coopman merkte 
op dat uit die arresten niet kan worden afgeleid dat de verjaring in alle gevallen 
begint te lopen vanaf de definitieve vestiging van de belasting1158

• De auteur 
wees er op dat uit de arresten enkel een veroordeling kan worden afgeleid van 
de te algemene leer dat in fiscalibus het nuttig effect van de valsheid ophoudt 
door de tussenkomst van de administratie of het openbaar ministerie 1159

• Het 
enige wat uit de bewuste arresten van het Hof van Cassatie blijkt, is derhalve dat 
het nuttig effect kan voortduren tot aan de definitieve vestiging van de belasting. 
Dat betekent nog niet dat het in elk geval zo is, vermits net zo goed veel eerder 
een daad kan worden gesteld die effectief een einde maakt aan het gebruik van 
het valse stuk1160

• De definitieve vestiging van de belasting is dan ook niet meer 
dan een uiterste grens die aan het eventuele gebruik van een vals stuk wordt 
gesteld1161

. In de meeste gevallen zal de verjaring vroeger beginnen te lopen. 
Volgens Verstraeten is dat in beginsel op het ogenblik van de onjuiste inkohie
ring die gesteund is op de foutieve aangifte en de valse stukken, ook al heeft de 
fiscus nadien nog de kans om een aanvullende aanslag te vestigen1162

• Terecht 
merkt deze auteur op dat nadien nog een nieuwe positieve en effectieve daad van 
gebruik kan worden gesteld wanneer de belastingplichtige bijvoorbeeld gecon
fronteerd wordt met een vraag om inlichtingen uitgaande van de fiscus en hij 
zich andermaal op de valse stukken beroept1163

. Wanneer de belastingplichtige 
naar aanleiding van die vraag echter niet reageert of zelfs tot een bekentenis 
overgaat, is daarentegen geen sprake van een nieuwe daad van gebruik van valse 
stukken. De verjaring is dan beginnen lopen vanaf de vestiging van de belasting 
op grond van de onjuiste aangifte1164

. 

1.5.4. Namaking van bankbiljetten 

183. Wat betreft de namaking van bankbiljetten1165
, geldt een gelijkaardige re

geling als bij de valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken. De 
rechtspraak heeft ook hier gepreciseerd dat het misdrijf voortduurt zolang het 
door de vervalser beoogde doel niet geheel is bereikt of zolang de namaking, 

1157 

1158 

1159 

1160 

In die zin ook R. TOURNICOURT, o.c., 284-285. 
B. CooPMAN, l.c., 7. 
B. COOPMAN, l.c., 8. 
Bv. de bekentenis van de vervalser (cf. Luik 17 november 1981,J.T. 1982, 311). De bekentenis 
die gebeurt tegenover de politiediensten sluit evenwel niet noodzakelijk uit dat het valse stuk 
nog steeds een nuttig gevolg sorteert ten aanzien van de fiscus, die hiervan immers niet onmid
dellijk op de hoogte zal zijn (in die zin L. HUYBRECHTS, l.c., 436). Maar dan is er echter geen 
sprake meer van een positieve daad van gebruik, wat nochtans volgens sommigen in beginsel 
vereist is voor het strafbaar gebruik (cf B. CüüPMAN, l.c., 8). Zie ook Gent 28 april 2005 
(Fisc. Koer. 2005, 475, met noot W. DHOOR), waarin wordt aangenomen dat de verjaring is 
beginnen te lopen naar aanleiding van een huiszoeking bij en de aanhouding van de verdachten. 

1161 B. CoOP1v1AN, l.c., 8. 
1162 

1163 
R. VERSTRAETEN, "Actualia van fiscaal strafrecht", l.c., 257. 
Ibid. 

1164 R. VERSTRAETEN, "Actualia van fiscaal strafrecht", l.c., 258. 
1165 Art. 173 Sw. 

LARCIER 



Hoofdstuk IV • De verjaring van de strafvordering naar Belgisch recht 169 

behoudens verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan ver
wachtte1 166

. Aldus gaat de verjaring pas in bij de laatste uitgifte van een nage
maakt bankbiljet. 

1.5.5. Misdrijven in verband met de staat van faillissement 

184. De in de Faillissementswet van 18 april 1851 1167 opgenomen misdrijven 
bankbreuk en de daarmee gelijkgestelde misdrijven werden door de Faillisse
mentswet van 8 augustus 19971168 herzien1169

. Wat de verjaring van de straf
vordering betreft, is ook de rechtspraak uit het verleden echter nog steeds ten 
dele relevant' 170

• 

Dateren de materiële feiten die het misdrijf uitmaken van vóór het faillissement, 
dan bestaat het misdrijf slechts en begint de verjaring pas te lopen vanaf het 
ogenblik waarop de staat van faillissement bestaat 1171

. Het misdrijf is immers 
pas op dat ogenblik voltooid1172

. De strafrechter zal dus moeten nagaan of de 
verdachte handelaar op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en of zijn 
krediet geschokt is 1173

• De vennootschap die haar eis bare schuld niet betaalt, of 
waarvan vaststaat dat zij haar eis bare schulden op korte termijn niet zal kunnen 
voldoen, omdat zij niet in staat is bij gebrek aan eigen middelen of krediet haar 
verbintenissen na te leven, bevindt zich in staat van faillissement 1174

. De staking 
van betaling dient wel een zekere duurzaamheid te vertonen. Maar eens de duur
zaamheid van de liquiditeitsproblemen wordt vastgesteld, zal het doen van een 
enkele betaling de strafrechter niet beletten de staking van betaling op een eerder 
tijdstip vast te stellen 1175

• 

Anders dan vroeger het geval was, kunnen faillissementsmisdrijven sedert 1998 
niet gepleegd worden vóór de datum van staking van betaling, ook niet wanneer 
een ontdraging van actief eventueel vóór de staking van betaling zou gereali-

1166 

1167 

1168 

1169 

1170 

1171 

1173 

1174 

1175 

Cf. supra, randnr. 178, p. 163, en de verwijzingen aldaar. 
B.S. 24 april 1851. 
B.S. 28 oktober 1997, in werking getreden op 1 januari 1998. 
Zie hierover o.m. E. Roc;rn FRANCE, 'Tinfraction de banqueroute: la réforme apportée par la 
nouvelle loi sur les faillites", Reu. dr. pén. 1998, 379-469 en T.B.H. 1998, 81-98, en Ph. 
TRAEST, "Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement", in X, Ondernemings
strafrecht, Brugge, die Keure, 1999, 5-40. 
Zie ook 0. MICHIELS, "Le point du départ de délai de prescription de l'action publique pour Ie 
complice du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité", j.L.M.B. 2005, 533-538. 
Cass. 24 februari 1975, Arr. Cass. 1975, 708 en Cass. 5 december 1984, Arr. Cass. 1984-85, 
477. 
Cass. 30 april 1991, Arr. Cass. 1990-91, 883. 
Vroeger was de feitenrechter die de staat van faillissement vaststelt niet gebonden door de 
datum waarop volgens de rechtbank van koophandel de staking van betaling heeft plaats
gevonden (zie Cass. 14 april 1975, Arr. Cass. 1975, 882; Cass. 15 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 
839; Brussel 28 februari 1991,j.L.M.B. 1992, 55 enj.T. 1991, 478). Om tegenstrijdige rech
terlijke beslissingen te vermijden en om aan de daaruit voortvloeiende rechtsonzekereheid te 
verhelpen, werd het beginsel van de autonomie van het strafrecht wat dit betreft enigszins inge
perkt, zodat de rechter nu wel gebonden is door de definitieve beslissing omtrent het faillisse
ment, voor zover hij partij was bij die procedure (zie hierover B. SPRIET en K. VAN DE MOER, 
"Verjaring van <le strafvordering bij faillissementsmisdrijven en bedrieglijk onvermogen", in 
F. VERHRUGGEN en R. Vrn.sTRAETEN (eds.), De uerjaring uan de strafuordering uoor rechts
practici, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, nr. 10.2 e.v., 109-111). 
Cass. 14 januari 2005, R. W. 2005-06, 429, met noot en T.R. V. 2005, 27 met noot 
M. WYCKAERT. 
Cass. 5 december 2000, Arr. Cass. 2000, 1925. 
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seerd worden 1176
• Voordien gepleegde feiten kunnen eventueel strafbaar zijn on

der andere strafbepalingen 1177
• Toch is er in de rechtspraak soms een ander ge

luid te horen 1178
• 

Wanneer het misdrijf erin bestaat dat geen aangifte werd gedaan binnen de bij 
wet gestelde termijn 1179 met het opzet om de faillietverklaring uit te stellen, is 
dat een aflopend misdrijf dat voltooid is als die termijn verlopen is 1180

• 

1.5.6. Misdrijven in boszaken (Waals Gewest) 

185. De verjaring van de strafvordering van bosmisdrijven neemt in het Waals 
Gewest slechts een aanvang op de dag waarop het misdrijf werd vastgesteld. De 
verjaringstermijn bedraagt er één jaar 1181

. Ook in Vlaanderen begon de verjaring 
vroeger pas te lopen op het ogenblik van vaststelling 1182

• De verjaringstermijn 
was dan drie of zes maanden, al naargelang de verdachte al dan niet in de pro
cessen-verbaal werd aangewezen 1 

l8l. Die regeling werd echter afgeschaft bij de
creet van 18 mei 19991184

• Sedertdien begint de verjaring te lopen op de dag 
waarop het misdrijf werd gepleegd, maar daar staat tegenover dat nu de ge
meenrechtelijke verjaringstermijnen van toepassing zijn. Toch betekent dat niet 
dat elk bosmisdrijf nu minder snel zal verjaren. Wanneer het een overtreding 
betreft, zal die verjaren na verloop van zes maanden te rekenen van de dag 
waarop de overtreding werd gepleegd. Vroeger was die termijn ook zes maanden 
voor zover de beklaagde in het proces-verbaal van vaststelling werd aangewe
zen, maar dan liep die termijn maar vanaf het ogenblik van de vaststelling. De 
vraag rijst bovendien of met de afschaffing van de uitgestelde aanvang van ver
jaringstermijn bij bosmisdrijven geen problemen zullen ontstaan bij het beoor
delen van de precieze datum der feiten. 

1.5.7. Misdrijven uit het sociaal strafrecht 

186. In het sociaal strafrecht bestaan een aantal uitzonderingen op het alge
meen principe dat de verjaring van de strafvordering een aanvang neemt op het 
ogenblik dat het misdrijf wordt gepleegd. 
Zo begint de verjaring soms pas te lopen op het ogenblik dat de arbeidsovereen
komst een einde neemt. Dat is het geval voor het niet-betalen van het loon voor 
de feestdagen zoals bepaald in artikel 14 van de Feestdagenwet 1185 of van de 

1176 Zie B. SPRIET en K. VAN DE MOER, l.c., nr. 14.2 en de verwijzingen naar diverse auteurs aldaar. 
Zie ook L. HUYBREC:HTS, "Fiscaal strafrecht", o.c., nr. 186, 159. 

1178 Cf. Antwerpen 30 juni 2004, 9' Kamer, A.R. 1146, onuitg. en Antwerpen 2 7 oktober 2004, 9' 
Kamer, A.R. 1659, onuitg. 

11 so 

Deze termijn bedraagt één maand, te rekenen vanaf de staking van betaling (art. 9 Faillisse
mentswet 8 augustus 1997). 
Vgl. Cass. 12 december 1989, Arr. Cass. 1989-90, 508. Zie ook Cass. 27 mei 1994, Arr. Cass. 
1994, 544, R. W. 1994-95, 673, T.B.H. 1994, 1011, T.R. V. 1995, 54, met noot en Reu. prat. 
soc. 1994, 291. 

1181 Deze termijn werd ingevoegd bij decreet van het Waals Gewest van 17 juli 1985 (B.S. 
10 oktober 1985). 

1182 Zie bv. Cass. 28 december 1903, Pas. 1904, I, 95. 
1181 Zie supra, randnr. 132, p. 118. 
1184 Cf. supra, voetnoot 6 9 3. 
1181 Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (B.S. 31 januari 1974). 
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bijdrage aan het compensatiestelsel zoals bedoeld in artikel 16 van die wet 1186. 
Een ander aanvangspunt bestaat in het sociale zekerheidsrecht. 
Indien de werkgever inhoudingen heeft verricht van bijdragen voor sociale ze
kerheid, maar die inhoudingen niet binnen de reglementaire termijnen en voor
waarden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft overgemaakt, vangt de 
verjaring slechts aan op de dag dat de inhoudingen aan de Rijksdienst zijn ge
stort11s1,11ss_ 

2. Eindpunt 

187. De artikelen 52 en 54 Ger. W., die betrekking hebben op de termijnen tot 
het verrichten van proceshandelingen, zijn niet van toepassing op de verjaring 
van de strafvordering 1189. De verjaringstermijn van de strafvordering wordt be
rekend van dag tot dag en niet van uur tot uur1190. De laatste dag dient derhalve 
geheel verstreken te zijn opdat er sprake zou zijn van een verjaard misdrijf1 191 . 
Het volstaat niet dat deze dag enkel was aangevat 1192. Het uur waarop het mis
drijf gepleegd werd, is dus van geen belang. Voor het overige wordt gerekend 
van maand tot maand en van jaar tot jaar volgens de Gregoriaanse kalender 1193 . 
Er hoeft geen rekening te worden gehouden met het aantal dagen dat een wel
bepaalde maand bevat 1194. Wanneer bijvoorbeeld een overtreding werd gepleegd 
op 3 januari 1979, dan verjaart die zonder stuiting of schorsing op 2 juli 1979 
om middernacht, zodat een veroordeling uitgesproken op 3 juli 1979 onwettig 
is 1195 . Een wanbedrijf gepleegd op 1 januari 2001 verjaart zonder stuiting of 
schorsing op 31 december 2005, zodat uiterlijk op die dag de verjaring nog kan 
worden gestuit. De verjaringstermijn wordt niet verlengd wanneer de laatste dag 
op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt. Artikel 644 Sv. geldt 
immers enkel voor proceshandelingen1196. 

188. Vooraleer de verjaringstermijn is verstreken, moet de strafprocedure vol
ledig zijn afgewikkeld. Het is de datum van het vonnis die in aanmerking moet 
worden genomen om definitief te oordelen of de strafvordering verjaard is 1197. 
Het is dus geenszins voldoende dat de strafvordering bijvoorbeeld tijdig werd 

118h Zie art. 28 Feestdagcnwet. 
1187 

Art. 39 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 25 juli 1969. 

1188 Zie ook supra, voetnoot 882. 
1189 

1190 

A. VANDFPIN,, "De verjaring va_n de strafvervolging", in X, Prolegomena, Brussel, Juridische 
Uitgaven H. Swinnen, 1980, 65. 
P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 13,287. Cf Cass. 29 juni 1931, Pas. 1931, 1, 712 en Rev. dr. pén. 1931, 
712. 

1191 Cass. 29 juni 1931, Pas. 1931, I, 200. 
I 192 P.-A. BEIVAUX, o.c., nr. 13,287. 
1191 W. WILMS, o.c., nr. 39, 38, voetnoot 59 en de verwijzingen aldaar, en R. DECLERCQ, o.c., nr. 

185, 101. 
1194 

1195 

1196 

119 ... 

P.-A. BEIVAUX, o.c., nr. 13, 287. 
Cass. 25 januari 1971, Pas. 1971, I, 485. 
W. WIL:vlS, o.c., nr. 40, 39. 
Zie bv. Cass. 5 april 1996 (veren. kam.), Arr. Cass. 1996, 247, R. Cass. 1996, 257, Jaarboek 
Mensenrechten 1995-96, 429, Rev. dr. pén. 1996, 634 en}. T. 1996, 411. 
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ingesteld, of de zaak tijdig bij het vonnisgerecht werd ingeleid. Meer nog, wan
neer een rechtsmiddel wordt aangewend, moeten ook de beslissingen die naar 
aanleiding van dat rechtsmiddel tot stand komen, binnen de verjaringstermijn 
worden geveld. De verjaring van de strafvordering verschilt hierin grondig van 
de verjaring van de burgerlijke vordering, die niet langer loopt eenmaal de eis 
tijdig werd ingesteld. 
In het uitzonderlijke geval dat het contradictoir en tijdig uitgesproken eind
vonnis een materiële vergissing bevat en er hierdoor een procedure tot erkenning 
van de identiteit van de veroordeelde moet worden gevoerd, heeft die procedure 
niet tot gevolg dat de verjaring opnieuw begint te lopen 1198

, omdat de straf
vordering hierdoor niet herleeft. 

189. Niet vereist is dat het vonnis of arrest kracht van gewijsde bekomt vooral
eer de verjaringstermijn is verstreken. Het Hof van Cassatie oordeelde immers 
dat de strafvordering niet verjaard is indien de eindbeslissing, uitgesproken vóór 
de vervaldag van de verjaring, pas na die dag onherroepelijk wordt1199

. Bij toet
sing van een bestreden beslissing op haar wettigheid onderzoekt het Hof van 
Cassatie derhalve niet of de strafvordering verjaard was op de dag waarop het 
cassatieberoep werd ingediend, maar wel of die verjaring was ingetreden op de 
dag van de bestreden beslissing1200

• Met de op tegenspraak tussengekomen be
slissing wordt immers de strafvordering beëindigd, behoudens verbreking, en 
eindigt de verjaringstermijn 1201

• 

Het voorgaande is echter niet steeds zo geweest. Lange tijd werd aangenomen 
dat een vonnis niet alleen diende te zijn uitgesproken maar ook kracht van ge
wijsde moest hebben verkregen vooraleer de verjaring van de strafvordering 
werd bereikt. In die optiek kon de verjaring derhalve nog intreden nadat een 
vonnis was uitgesproken, ook al werd dat vonnis niet bestreden door een rechts
middel. In de toen heersende rechtsleer was daar overigens aanvankelijk geen 
betwisting over1202

. Op grond van dat principe was het ook de gewoonte dat 
door het openbaar ministerie werd verzaakt aan de uitvoering van een in eerste 
aanleg bij verstek of op tegenspraak gewezen vonnis op grond van het feit dat 
de veroordeling slechts na het verstrijken van de verjaringstermijn van de straf
vordering definitief geworden was 12 3

. Blijkbaar werd in het verleden een ver
band gezocht tussen het eindpunt van de verjaring van de strafvordering en het 

l 198 Cass. 8 april 1981, Pas. 1981, I, 873. 
1199 Zie Cass. 16 november 1970, Arr. Cass. 1971, 245 en Cass. 15 juni 1983, Arr. Cass. 1982-83, 

1275. 
1200 Cass. 8 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1170; Cass. 24 november 1987, Arr. Cass. 1987-88, 

387 en R. W. 1987-88, 1334, met noot A. VANDEPLAS; Cass. 14 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 
1232 enj.L.M.B. 1990, 146. 

1201 Cass. 25 november 1987, Arr. Cass. 1987-88, 396 en Rev. dr. pén. 1988, 218. 
!202 

1203 

Zie bv. H. DE TERMICOURT, "Étude sur l'opposition aux décisions rendues par les juridictions 
correctionnelles et les tribunaux de police", Rev. dr. pén. 1932, nr. 38,849, waar wordt gesteld 
dat de verjaring van de strafvordering doorloopt tot op bet ogenblik dat het vonnis definitief 
geworden is, zonder onderscheid te maken naar gelang dat vonnis al dan niet wordt bestreden 
met een gewoon rechtsmiddel. Zie ook L. CORNIL, "La loi du 9 mars 1908", Rev. dr. pén. 1909, 
537 (de wet van 9 maart 1908 waarvan sprake in deze bijdrage voerde de buitengewone ter-
mijn van verzet in als rechtsfiguur). 
W. BROSF.NS, "Volstaat het niet dat de beklaagde wordt veroordeeld voor het verstrijken van de 
verjaringstermijn van de strafvordering?", R. W. 1969-70, 594. Bovendien werd de veroorde
ling ook uit het strafregister geschrapt. 
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beginpunt van de verjaring van de straf. Inderdaad is het zo dat luidens 
artikel 92 Sw. de verjaring van de straf slechts een aanvang neemt op het ogen
blik dat de uitspraak definitief is, dus vanaf het ogenblik dat tegen dat vonnis of 
arrest niet langer een gewoon rechtsmiddel kan worden aangewend 1204

. Met de 
stelling dat de verjaring van de strafvordering nog doorliep tot op het ogenblik 
van het in kracht van gewijsde treden van het tussengekomen vonnis of arrest 
werd dus aansluiting gezocht tussen beide verjaringstermijnen. Een ander be
langrijk argument dat ter verdediging van voornoemde stelling werd aange
voerd, was gestoeld op de inhoud van de oude artikelen 637 en 638 Sv., waarin 
vóór de wet van 17 a~ril 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering12 5 de regeling van de verjaring van de strafvordering was 
opgenomen. Die bepalingen werden met de invoeging van de voorafgaande titel 
impliciet opgeheven en uiteindelijk in 1967 ook uitdrukkelijk1206

. In de optiek 
van die bepalingen was een vonnis dat nog kan bestreden worden enkel een daad 
van onderzoek en dus geen definitief vonnis zoals vereist om de verjaringster
mijn te beëindigen 1207

. Uiteindelijk gaf het jarenlang gehanteerde uitgangspunt 
aanleiding tot felle kritiek1208

• Kort daarop werd met voornoemd arrest van het 
Hof van Cassatie van 16 november 1970 bevestigd dat er geen sprake is van 
verjaring indien deze niet op het ogenblik van de uitspraak was ingetreden en 
tegen die uitspraak geen rechtsmiddel werd aangewend t 209

. Dat is sedertdien 
vaste rechtspraak. Indien de uitspraak niet is bestreden door een rechtsmiddel, 
is deze immers perfect voor tenuitvoerlegging vatbaar1210

• Dat betekent uiter
aard dat een veroordeelde beklaagde best een rechtsmiddel aanwendt wanneer 
dat nog mogelijk is en hierdoor de verjaring kan bereikt worden. 
Het kwam reeds voor dat een rechtbank de uitspraak van een beslissing op een 
buitengewone terechtzitting stelde, op de vooravond van de verjaring van de 
strafvordering. Daar kan echter geen schending van het vermoeden van on
schuld worden uit afgeleid, omdat de rechter nog zowel kan veroordelen als 
vrijspreken 1211

• 

ÁFDELING 4 

Oorzaken van verlenging van de verjaringstermijn 

190. Teneinde na te gaan of een welbepaald misdrijf al dan niet verjaard is, 
volstaat het uiteraard niet om enkel rekening te houden met de voor dat misdrijf 
toepasselijke verjaringstermijn. Er zijn immers heel wat mechanismen voorhan
den die ervoor zorgen dat de werkelijke termijn die in een concreet geval moet 
verlopen vooraleer de verjaring intreedt, heel wat langer is dan de in de wet 
voorziene termijn. Hoger werd er reeds op gewezen dat de aanvang van de ver-

1204 Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 435. Zie ook infra, randnr. 365, p. 352. 
1205 B.S. 25 april 1878. 
1206 Art. 1, 244° van de wet van 10 juli 1967, B.S. 6 september 1967. 
1207 Zie o.m. E. BRUN DE V!LLERET, o.c., nr. 230 en E. VAN HOOREBEKE, o.c., 168 e.v. 
1208 W. BROSENS, l.c., 593-608. 
1209 Cf. supra, voetnoot 1199. 
1210 R. DECLERCQ, o.c., nr. 235, 128. 
1211 Cass. 2 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 760. 
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jaringstermijn afhangt van het karakter van het misdrijf1212
• Behoudens bij aflo

pende misdrijven, waarvan de verjaringstermijn onmiddellijk begint te lopen, 
kan het verschuiven van de aanvang van de verjaringstermijn er de facto toe 
leiden dat een misdrijf lang vervolgbaar blijft en soms zelfs onverjaarbaar blijkt. 
Maar dat is lang niet de enige reden waarom feiten langer vervolgbaar blijven 
dan de abstracte verjaringstermijn. De belangrijkste oorzaak is immers dat die 
termijn kan worden geschorst en gestuit. Waar de stuiting naar Belgisch recht 
nog enigszins beperkt is omdat zij enkel gedurende de eerste periode kan plaats
vinden, is gebleken dat de wetgever heel wat kwistiger is omgesprongen met de 
rechtsfiguur van de schorsing van de verjaring. 
De oorzaken van verlenging kunnen ervoor zorgen dat de werkelijke verjarings
termijn een veelvoud uitmaakt van de abstracte verjaringstermijn 1213

• In de uit
werking van deze oorzaken van verlenging heeft de jurisprudentie dan ook het 
uitgelezen middel gevonden om haar aversie ten aanzien van de verjaring tot 
uiting te brengen1214

, dit steeds met de bedoeling nog te kunnen overgaan tot 
veroordeling voor feiten nadat de abstracte verjaringstermijn reeds (lang) is 
overschreden 1215

. 

1. Verschujven van de aanvang van de verjadngstermjjn 

191. In bepaalde gevallen kan een beklaagde nog worden veroordeeld voor fei
ten die hij in een zeer ver verleden heeft gepleegd, zonder dat hiervoor noodza
kelijk beroep moet worden gedaan op de rechtsfiguren stuiting en schorsing. In 
de UNIOP-affaire bijvoorbeeld, werd pas een veroordeling uitgesproken op 
5 april 19961216

, terwijl de eerste feiten die aan sommige beklaagden werden ten 
laste gelegd- en waarvoor zij ook werden veroordeeld- dateerden van 1981 1217

• 

De veroordeling kwam er dus pas vrij lang na de eerste feiten, inzonderheid 
wanneer men er rekening mee houdt dat op het ogenblik van het plegen van die 
feiten de verjaringstermijn voor wanbedrijven slechts drie jaar bedroeg, hetgeen 
pas veranderde per 31 december 19931218

• Bovendien is deze zaak lang geen 
uitzondering. Dikwijls worden veroordelingen uitgesproken voor feiten die op 
zich reeds lang verjaard zouden zijn geweest, ware het niet dat er eenheid van 
opzet wordt vastgesteld met andere, nog niet verjaarde feiten. Gezien de feiten
rechter onaantastbaar oordeelt over de aanwezigheid van eenheid van opzet1219

, 

gebeurt het wel eens dat eenheid van opzet wordt gezien in een misdrijf dat in 
wezen weinig te maken heeft met de andere feiten, maar dat zich in de tijd wel 
ideaal situeert om als schakel te fungeren tussen anders verjaarde misdrijven en 
nog niet verjaarde feiten. Voor de strafmaat maakt dat misschien niet noodza-

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

1218 

1219 

Cf. supra, randnr. 147, p. 130. 
Zie ook J.-C. SonR, o.c., nr. 694,285, die spreekt van "la paralysie de la prescription". 
Cf. supra, De aversie voor de verjaring, p. 58. 
Cf. J. CASTAIGNl'.DE, noot onder Cass. fr. 28 februari 1995, Dali. 1996, 240. 
Cass. 5 april 1996 (veren. kam.), Arr. Cass. 1996, 247, R. Cass. 1996, 257,Jaarboek Mensen
rechten 1995-96, 429, Rev. dr. pén. 1996, 634 enj.T. 1996, 411. 
Deze casus werd besproken in R. VERSTRAETEN, "De afwezigheid van verjaring van de strafvor
dering", l.c., 249-253. 
Cf. supra, randnr. 123, p. 112. 
Cf. supra, randnr. 1.65, p. 152. 
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kelijk uit, maar het laat de rechter wel toe nog uitspraak te doen over de burger
lijke vordering die gestoeld is op die feiten. De burgerlijke vordering voort
vloeiend uit een misdrijf kan immers niet verjaren voor de strafvordering1220. 
Uiteraard ligt ook de figuur van het voortdurend misdrijf1221 - die door de recht
spraak handig wordt aangewend om te besluiten dat er geen sprake is van ver
jaring1222 - ten grondslag aan de tendens om de aanvang van de verjarings
termijn te verschuiven naar de toekomst. Sommige misdrijven zijn daardoor de 
facto onverjaarbaar1223. Het bekendste voorbeeld daarvan was ongetwijfeld het 
stedenbouwmisdrijf, waarvan het toepassingsgebied net omwille van de onver
jaarbaarheid uiteindelijk werd beknot1224. In navolging van de verstrenging van 
het beleid aangaande dit type van misdrijven en de in de media breed uitge
smeerde sloopacties van onregelmatig opgetrokken villa's en andere bouw
werken, werd het de publieke opinie duidelijk dat het niet billijk is om iemand 
nog te bestraffen vele jaren nadat het bouwwerk in strijd met de vergunde toe
stand was opgetrokken 1225

• Dat iemand een strafrechtelijke sanctie kan oplopen 
en desgevallend moet overgaan tot de afbraak van het wederrechtelijk opgetrok
ken bouwwerk, is vrij logisch. Minder logisch is het echter dat een zelfde ver
oordeling (al dan niet gekoppeld aan een verplichting tot afbraak) nog steeds 
mogelijk blijft nadat de verjaring reeds is ingetreden voor het wederrechtelijk 
bouwen en ditmaal op grond van het instandhouden van datzelfde wederrech
telijk bouwwerk. Dan zou men bijvoorbeeld net zo goed een dief kunnen be
straffen voor het in bezit houden van het gestolene. Bovendien heeft het straf
baar karakter van het instandhouden van wederrechtelijk opgetrokken werken 
reeds aanleiding gegeven tot heel wat problemen, inzonderheid wanneer een 
derde een pand verkreeg waarop een bouwovertreding rustte. Heel wat kopers, 
erfgenamen of begunstigden van een schenking kwamen hierdoor voor verras
singen te staan. Algemeen kan worden gesteld dat de notie voortdurend misdrijf 
in aanvaring komt met de bestaansredenen van de verjarin? en daarom best op 
zo minimalistisch mogelijke wijze wordt geïnterpreteerd 122 

• 

Ook een schorsingsgrond ten slotte, kan er toe leiden dat de aanvang van de 
verjaring aanzienlijk wordt uitgesteld. De meest voor de hand liggende schor
singsgrond die dit gevolg kan hebben, betreft uiteraard de schorsingsgrond van 
artikel 2lbis eerste lid V.T.Sv., luidens hetwelk de aanvang van de verjarings
termijn van de strafvordering wordt uitgesteld tot aan de meerderjarigheid van 

1220 Art. 26 V.T.Sv. 
1221 Cf. supra, Voortdurende misdrijven, p. 142. 
1222 Deze tendens speelt zich ook in andere landen af. Zie bv. G. GIUDICELLI-DELAGE, Droit pénal 

des affaires, Paris, Dalloz, 2002 (5' ed.), waar gesproken wordt van de "multiplication des 
délits continués". 

122
l Nochtans kan lang niet altijd worden gesteld dat ook de verstoring van de maatschappelijke 

orde al die tijd voortduurt. Om die reden werd reeds gesuggereerd om de rechter de bevoegd
heid te verlenen om, rekening houdend met de concrete elementen van de zaak, een vervolging 
wegens een voortdurend misdrijf stop te zetten wanneer dit niet meer zou stroken met het alge-

1224 

1225 

1226 

meen belang (Ch. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, l.c., 171.). 
Cf. supra, Parenthesis: het instandhouden van stedenbouwmisdrijven: een geval apart?, p. 145 
e.v. 
Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en ruimtelijke ordening uitge
bracht door de heer Jef VAN LooY (nr. 7), Stukken Vl. Pari. 2002-03, nr. 1566, 4. 
Dezelfde aanbeveling werd ook gedaan ten aanzien van de gelijkaardige notie continuing crime 
in de Verenigde Staten (X, "The Statute of Limitations in Crimina! Law: A Penetrable Barrier 
to Prosecution", l.c., 645). 
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het slachtoffer1227
. Maar er zijn nog andere gevallen denkbaar. Luidens 

artikel 24 V.T.Sv. is de verjaring van de strafvordering immers geschorst wan
neer de wet dit bepaalt of "wanneer er een wettelijk beletsel bestaat dat de in
stelling of de uitoefening van de strafvordering verhindert". Zo zal de verjaring 
van de strafvordering wegens lasterlijke aangifte geen aanvang nemen tot er een 
eindbeslissing komt omtrent het ten laste gelegde feit 1228

• Een ander, eerder ob
scuur voorbeeld is de situatie waarbij een nationale rechtbank haar activiteit 
dient op te schorten omwille van het verlies van onafhankelijkheid door de in
menging van een bezettende macht. Ook dan bestaat er een wettelijk beletsel om 
de strafvordering in te stellen 1229

• In Frankrijk werd zelfs aanvaard dat de verja
ring geschorst is indien de burgerlijke partij in de onmogelijkheid wordt gesteld 
te handelen doordat de onderzoeksrechter verzuimt onderzoeksdaden te stellen 
en hij op die manier de verjaring laat verstrijken 1230

• Die rechtspraak werd na
dien wel achterhaald door de mogelijkheid voor de burgerlijke partij om onder
zoeksdaden te vragen 1231

, doch het illustreert wel de zeer ruime benadering van 
de schorsingsgronden. 

2. Stuiting van de verjaring 

2.1. Begrip 

192. Stuiting van de verjaring houdt in dat de lopende verjaringstermijn wordt 
onderbroken en dat vanaf de dag van de stuiting een nieuwe verjaringstermijn 
begint te lopen, die gelijk is aan de oorspronkelijke 1232

• Een verjaring stuiten 
betekent dat er een daad wordt gesteld waaruit blijkt dat men het onderzoek of 
de vervolging niet uit het oog is verloren 1233

, op grond waarvan het gerechtvaar
digd is om de verjaringstermijn opnieuw een aanvang te doen nemen. Met de 
stuiting gaat aldus het voordeel van de reeds verstreken termijn van verjaring 
verloren T234 . 

In het oude Franse recht was er geen sprake van stuiting van de verjaring van de 
strafvordering1235

• Zelfs nadat een veroordelend vonnis werd uitgesproken liep 

1227 Zie hierover supra, Zedendelicten, infibulatie en mensenhandel gepleegd op de persoon van een 
minderjarige, p. 157. 

1228 Zie art. 44 7 derde lid Sw. 
1229 

1230 
Cass. 29 juli 1929, Pas. 1929, I, 207. Zie ook infra, randnr. 240, p. 220. 
Zie o.m. Cass. fr. 12 juli 1972, Dal. 1973, 65, met noot; Cass. fr. 12 oktober 1982, Bull. Crim. 
1982, nr. 211 en Cass. fr. 14 november 1989, Bull. Crim. 1989, nr. 413. 

1231 Cass. fr. 8 januari 1997, Bull. Crim. 1997, nr. 6 en Cass. fr. 9 juni 1998, Bull. Crim. 1998, 
nr. 188. De mogelijkheid om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen werd in Frankrijk 
ingevoerd bij wet van 4 januari 1993 (G. STHANI, G. LEVASSEUR en B. BouLOC, Procédure 
pénale, Parijs, Dalloz, 2001 (18' ed.), nr. 222, 182), in werking getreden op 1 maart 1993 

1232 

1231 

1234 

1235 

(5. GUJNCHARD en J. BUISSON, o.c., nr. 830,469, voetnoot 94). 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 217, 135. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 186, 102. 
F. HFLIE, o.c., nr. 576, 413 en P.-A. BELVAUX, l.c., nr. 1, 291. Zie ook C.J. VANHOUDT en 
W. CALEWAERT, o.c., III, nr. 2081, 1044 (weliswaar over de stuiting van de verjaring van de 
straf) en A. VANDEPLAS, "De verjaring van de strafvervolging", l.c., 73. Zie ook de plastische 
uitdrukking van VAN HAMEL, die het effect van de stuiting omschreef als het vernielen van "den 
gesponnen draad" (o.c., 626). 
Zie D. JoussE, o.c., nrs. 49 en 50, 582-583. Zie ook J. ToTTI, o.c., 253. 
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de oorspronkelijke verjaringstermijn verder, tot tegen dat vonnis geen rechts
middel meer kon worden aangewend1236

. Het is pas ten tijde van de Franse Re
volutie dat de stuiting haar intrede deed in het strafrecht en meer bepaald in de 
Code van 25 september en 6 oktober 1791 en in de Code van 3 brumaire jaar 
IV (artikel 9 en 10) 1237

. De stuiting werd nadien overgenomen in de Code d'in
struction criminelle van 1808 1238 en vervolgens in de Franse Code de procédure 
pénale 1239

. De stuiting werd feitelijk overgenomen uit het civiele recht, waar de 
verjaring van in den beginne hoofdzakelijk gebaseerd is op het stilzitten van een 
procespartij 12

40
. 

193. De stuiting van de verjaring van de strafvordering wordt doorgaans ver
klaard onder verwijzing naar de theorie dat de verjaring gestoeld is op het stil
zitten van de overheid en als dusdanig een sanctie uitmaakt op die inertie1241

• 

Het opnieuw laten aanvangen van de verjaringstermijn bij het stellen van een 
daad van onderzoek of vervolging is op grond van die theorie gerechtvaardigd, 
omdat uit de betreffende handeling net het tegendeel blijkt 1242

• Daar wordt soms 
aan toegevoegd dat ook de leer die de verjaring stoelt op het teloorgaan van 
bewijsmateriaal met het voortschrijden van de tijd, een goede verklaring omvat 
voor de figuur van de stuiting van de verjaring. Met het optreden van justitie zou 
de verdachte immers gewaarschuwd worden om geen ontlastend bewijs
materiaal verloren te laten gaan 1243

. Dat vereist dan wel dat de justitiële daad die 
aan de stuiting ten grondslag ligt, ook bij de verdachte gekend is. Dat is wat 
daden van onderzoek betreft echter niet evident, omwille van het geheim van het 
onderzoek en het feit dat de stuiting in rem en niet in personam werkt1244

• Som
mige auteurs betwijfelen dan ook dat de stuiting verenigbaar is met dat verkla
ringsmodel voor de verjaring1245

• Een andere verantwoording voor de verja
ringshernieuwende werking van stuitingsdaden wordt gevonden in het feit dat 
die stuitingsdaden de wonden die het misdrijf heeft geslagen opnieuw openhalen 
en aldus het sociaal-psychologische proces van verflauwing van de herinnering 
doen stagneren 1246

. Terecht werd daarbij wel opgemerkt dat die verklaring enkel 
geldt voor stuitingsdaden waarvan verwacht mag worden dat ze door de maat-

1237 

1238 

1239 

1240 

J.-L. CoUSTURIER, o.c., nr. 5, 5. 
R. MERLE en A. VITll, o.c., nr. 694, 672. 
De stuiting was wel beperkt tot misdaden en wanbedrijven. Bij overtredingen kon de verjaring 
enkel worden gestuit door het instellen van hoger beroep door de beklaagde tegen zijn veroor
deling in eerste aanleg. Zie hierover supra, randnr. 21, p. 19. 
Deze verving in Frankrijk de Code d'instruction criminelle bij de hervormingen van 1957-1958. 
Zie hierover o.m. R. MERLE en A. V1ru, o.c., nr. 142, 151. 
Zie ook J.-L. CouSTURIER, o.c., nr. 18, 19-20. 

1241 Zie ook supra, De verjaring als sanctie op de nalatigheid van de overheid, p. 31 e.v. 
1242 

124.l 

1244 

1245 

1246 

De Chinese regeling is daarom vreemd, omdat de verjaring er enkel gestuit wordt wanneer de 
verdachte nieuwe feiten pleegt (L. YUAN en L. JIANPING, l.c., 357). 
A.J.A. VAN DORST, o.c., 199. 
Cf infra, Omvang van de stuiting, p. 200 e.v. 
Zie bv. R. MERLE en A. VITU, o.c., nr. 694, 672. VAN HAMEL vond de rechtvaardigheid van de 
stuiting zeer betwistbaar en oordeelde dat de zorg van de wetgever - met name dat de verjaring 
niet zou intreden gedurende de vervolging - eerder pleitte voor een schorsing dan een stuiting 
(o.c., 626). 
X, noot onder Hof Arnhem 8 september 1971, N.j. 1972, 747. 
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schappij worden o~femerkt, zoals bijvoorbeeld een reconstructie of een open
bare terechtzitting1 7. 
Anderzijds moet ook worden vastgesteld dat de stuiting van de verjaring in aan
varing komt met een aantal andere verklaringen die voor het bestaan van de 
verjaring in strafzaken worden gegeven. Daarom werd destijds door de Bel
gische wetgever overwogen om de stuiting niet toe te laten 12

48 . 

194. In de meeste huidige verjaringsstelsels wordt gebruik gemaakt van gron
den die de lopende verjaringstermijn afbreken en een nieuwe doen lopen 1249. 
Opvallend is daarbij echter dat in sommige landen de verjaring onbeperkt kan 
worden gestuit, terwijl in ons rechtssysteem de stuiting enkel morelijk is gedu
rende de eerste termijn 1250, dit echter niet tot ieders tevredenheid1 51 . Inderdaad 
kan de stuiting in Frankrijk telkens opnieuw plaatsvinden 1252, wat in de prak
tijk kan leiden tot (quasi)-onverjaarbaarheid 1253 . Het volstaat immers om op 
geregelde tijdstippen een stuitingsdaad te laten plaatsvinden om het misdrijf de 
facto onverjaarbaar te maken. In de Franse doctrine werd evenwel reeds door 
verschillende auteurs geopperd dat de stuitende werking best zou worden be
perkt worden tot de daden van onderzoek en vervolging die gedurende de eerste 
termijn plaatsvinden1254'1255, net zoals in België het geval is. Ook naar Luxem
burgs recht blijkt geen beperking te staan op de stuiting van de verjaring 1256. 
Wat Nederland betreft is de vergelijking echter minder gemakkelijk te ma
ken1257, omdat de verjaring er enkel gestuit wordt door daden van vervolging 
welke de verdachte bekend zijn of aan hem betekend zijn 1258 en niet door daden 
van onderzoek 1259 . Weliswaar wordt het begrip daden van vervolging ruim be-

124ï 

1248 

1249 

1250 

A.J.A. VAN DORST, o.c., 200. 
Cf. supra, randnr. 53, p. 52. 
Zie A.J.A VAN DORST, o.c., 199. 
Zie hierna, randnr. 197, p. 182. Deze regel geldt niet voor de misdrijven die verjaren door ver
loop van een termijn van minder dan zes maanden (zie hierover infra, randnr. 198, p. 183). 

1251 Zie Ch. VA:-r DEN WY;'JGAERT en B. DE SMET, l.c., 172. 
12 ~2 

1253 

12 ~4 

1255 

1256 

1257 

1258 

1259 

Zie art. 7 C.P.P. 
R. MFRLE en A. Vmi, o.c., nr. 696, 675 en S. GUINCHARll en J. Bu1sso:--1, o.c., nr. 824,466. 
CousTURIFR ging er zelfs van uit dat dit ook de bedoeling van de wetgever is geweest hij de tot
standkoming van de Code d'instruction criminelle: "il a voulu que les actes de poursuite ou 
d'instruction, faits dans l'intervalle des dix années qui ont immédiatemcnt suivi Ie crime, servi
raient de point de départ à une nouvelle prescription de même durée; mais il n'a pas eu l'inten
tion d'attrihuer eet effet interruptif aux actes faits après eet intervalle et qui ne seraient séparés 
d'un acte antérieur que par un espace de moins de dix ans. Il a voulu en un mot, que Ie délai de 
dix ans put être prorogé successivement par des actes de poursuite ou d'instruction jusqu'à vingt 
ans; mais jamais au-delà, sauf dans Ie cas de contumace dont il sera traité ailleurs" (J-L. Cous
TURIER, o.c., nr. 18, 22). Hij verdedigde die interpretatie ook met een tekstargument: "D'après Ie 
sens grammatica! de cette disposition, Ie dernier acte signifie ici, Ie dernier de ceux qui ont été 
faits dans l'intervalle de dix années à compter du crime. La lettre de la loi n'attrihue clone pas ce 
pouvoir interruptif aux actes faits après eet intervalle; et pour leur reconnaître ce pouvoir, la 
jurisprudence et les criminalistes ont du recourir à une interprétation extensive, que la nature et 
Ie but, clairement annoncés, de la prescription criminelle eussent dü leur faire rejeter" (ibid., 23 ). 
Zie P. BollZAT en j. P!NATEL, o.c., nr. 1065, 1015. Zie ook M.-L. RASSAT, o.c., 2001, nr. 302, 
487, die opmerkt dat voornoemde stelling niet compatibel is met de thans heersende aversie 
voor de verjaring. 
G. VOGEL, o.c., nrs. 801-803, 321-322. 
Zie nochtans Ch. VAN DFN WYNGAFRT en B. DE SMET, l.c., 172. 
Art. 72 Sr. 
HR 26 maart 1934, N.J. 1934, 921. 
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naderd1260, maar toch is het perfect mogelijk dat de verjaring bereikt wordt 
lopende het onderzoek omdat wel reeds onderzoeksdaden werden gesteld, 
maar nog geen daden van vervolging die de verdachte bekend zijn 1261 . Wanneer 
het een onderzoek betreft dat niet tegen een bepaalde persoon gericht is (een 
zogenaamd onderzoek tegen onbekenden), kan nooit sprake zijn van stui
ting1262. Ook met toepassing van de Nederlandse regelgeving, die wel onbe
perkte stuiting toelaat, zou een zaak als pakweg die van het onderzoek naar de 
Bende van Nijvel - waarvoor de Belgische wetgever ter vermijding van de na
kende verjaring niet zo lang geleden nog de verjaringstermijn voor niet-correc
tionaliseerbare misdaden verlengde1263 - derhalve verjaren. Het heeft dan ook 
weinig zin te verwijzen naar het Nederlands systeem ter verdediging van de 
invoering van een onbeperkte mogelijkheid tot stuiting in het Belgisch verja
ringsrecht. Wat wel vreemd is aan de regeling bij onze Noorderburen, is dat 
men bij een onderzoek tegen onbekenden de onmogelijkheid om de verjaring te 
stuiten kan omzeilen door een daad van vervolging te laten plaatsvinden ten 
aanzien van een verdachte van wie men weliswaar weet dat hij onschuldig is, 
dit louter om de verjaring gestuit te zien. Er werd ook aanvaard dat een dag
vaarding die op zich rechtsgeldig en inhoudelijk correct is, maar achteraf wordt 
ingetrokken, toch de verjaring heeft gestuit 1264. Volgens Remmelink kan het 
openbaar ministerie de verjaring hierdoor "tot een paskwil" maken 1265 . 
Anderzijds is België lang niet het enige land waar de verjaring niet ongelimiteerd 
kan worden verlengd aan de hand van stuitingsdaden. In Italië bijvoorbeeld, 
wordt gewerkt met een absolute grens waarvan de overschrijding in elk geval -
en ongeacht de gestelde stuitingsdaden - leidt tot verjaring1266 . Dat is ook zo in 
Zwitserland1267

• Daarbij moet zelfs worden opgemerkt dat de zogenaamde ab
solute verjaringstermijn dikwijls lager ligt dan in ons rechtsstelsel het geval is: 
waar bij ons een verdubbeling van de verjaringstermijn mogelijk is, ligt de abso-

1260 Als maatstaf wordt genoemd: "elke daad van of namens een justitiële autoriteit die erop gericht 
is tot een voor tenuitvoerlegging vatbare strafrechtelijke uitspraak te geraken" (G.J.M. 
CoR,TFNS, o.c., 201-202). Vgl. HR 19 november 1991, N.]. 1992, 265. Zie ook de noot van 
A.L. MELAI onder Hof Arnhem 8 september 1971, N.J. 1972, 744-745. 

1201 Dat de Nederlandse regeling op dit punt substantieel verschilt van de Belgische, is ook gebleken 
toen in de schoot van de in 1948 opgerichte Beneluxcommissie tot eenmaking van het recht in 
1979 een ontwerp Benelux-Verdrag ter unificatie van de regeling van de verjaring van het recht 
tot strafvordering en van het recht tot uitvoering van de straf tot stand kwam. De op het Bel
gisch recht geïnspireerde verdragstekst werd door de Nederlandse rechtsleer zeer lauw ont
haald. Betreffende de Belgische stuitingsregeling werd opgemerkt dat het gevaar voor willekeu
rig gebruik van daden van onderzoek en vervolging potentieel aanwezig is (S.W.E. IJE Rurrrn, 

1262 

12.6.) 

\lh4 

1265 

1266 

1267 

l.c., 196). 
T.J. NoYON, G.E. LANGF.MEIJER en J. Rnl:v!ELINK, o.c., nr.4,512. 
Zie supra, randnrs. 115, p. 106 en 116, p. 107. 
HR 13 september 1994, N.j. 1994, nr. 768. Uit de noot van adv.-gen. LEIJTE1' kan wel worden 
afgeleid dat er anders zou moeten over beslist worden indien de dagvaarding inhoudelijk niet 
correct zou zijn en "bv. niets inhoudt dan de uitslagen van de voetbalcompetitie". In dat geval 
kan trouwens moeilijk gesproken worden van een daad van vervolging (in die zin ook 
T.J. NOYON, G.E. LANGEMEIJFR en J. REMMELINK, o.c., nr. 7, 515). 
Zie T.J. NOYON, G.E. LANGE"-.IEIJF.R en J. REMMELINK, o.c., nr. 8, Sl 5. Het woord paskwil is 
afkomstig van het Italiaans Pasquino, de bijnaam van een Grieks beeld van MENEI.AOS waar
aan spottende teksten werden gehangen. Sedertdien staat het woord voor "iets belachelijks". 
Zie EDEL PERo, o.c., 185. 
Zie M. ScHUBARTH, l.c., 324. Het verjaringsstelsel werd er in 2002 wel aangepast om te verhin
deren dat de verjaring nog zou intreden nadat reeds een beslissing in eerste aanleg is gevallen 
(ihid, 328 e.v.). 
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lute termijn in Italië1268 en Zwitserland1269 bijvoorbeeld op 150% van de oor
spronkelijke termijn. In Duitsland ligt de grens iets ho9er en gaat het net zoals 
bij ons om een verdubbeling van de verjaringstermijn12 0

. 

Het stelsel van Frankrijk en Luxemburg, dat onbeperkte stuiting mogelijk 
maakt, lijkt ons geen wenselijk systeem. Een onbeperkte mogelijkheid tot stuiten 
maakt de verjaring immers compleet illusoir 1271, inzonderheid wanneer rekening 
wordt gehouden met de relatief soepele rechtspraak inzake daden met stuitende 
werking. Het feit dat de verjaring onbeperkt zou kunnen worden gestuit en op 
die manier bepaalde strafzaken onverjaarbaar zou maken, maakt het concept 
verjaring bovendien incompatibel met de bestaansredenen ervan. Deze staan er 
aan in de weg dat aan de stuiting een al te drastische werking wordt toebe
deeld 1272

• Zo staat een in de tijd onbeperkte mogelijkheid tot stuiting in schril 
contrast met de vaststelling dat het leveren van bewijs na verloop van tijd zeer 
moeilijk wordt. Dit probleem stelt zich in het bijzonder voor een verdachte die 
geen kennis had van de stuitingsdaden, bijvoorbeeld omdat hij op dat ogenblik 
nog niet in het onderzoek betrokken was1273

. Gezien de stuiting in rem 
werkt 1274

, zal de verjaring ook ten aanzien van die verdachte verlengd worden, 
niettegenstaande hij gedurende de tijdspanne dat hij niet werd verontrust geen 
indicatie kreeg dat eventueel bewijsmateriaal zou moeten worden bewaard. Dat 
geldt des te meer voor de onschuldige verdachte, die dikwijls niet eens weet dat 
er een misdrijf werd gepleegd. Of zoals Cousturier het reeds in 1849 fijntjes 
uitdrukte 12

75
: 

"Or, comment un innocent, que des traits de ressemblance avec Ie cou
pable, des dépositions fausses au erronées auront désigné à la vindicte 
publique, pourra-t-il se défendre contre une accusation dont il ne devait 
pas se douter, et qui vient Ie surprendre après un laps de plus de vingt 
ans à compter du crime? Comment lui sera-t-il possible de justifier de 
l'emploi de son temps à ['époque au Ie crime aura été commis? Eût-il la 
mémoire assez heureuse pour se rappe/er toutes les circonstances qui 
établissent son innocence, il {era de vaines recherches pour découvrir des 
témoins qui, après un si long intervalle, en auront conservé Ie souvenir". 

Hoe dikwijls ook - overigens veelal op eerder populistische wijze - strafproces
suele waarborgen in één adem worden genoemd met pogingen van verdachten 

1268 

1269 

1270 

Art. 160 C.P. (lt.). 
Art. 72 § 2 tweede lid StGB (Zw.). Zie hierover F. DEL Prno, o.c. 188 e.v. 
§ 78c, III, DStGB. Indien de verjaringstermijn voortspruitend uit bijzondere wetgeving korter 
is dan drie jaar, moet wel een termijn van drie jaar verstreken zijn. 

1271 H.J. SMIDT, Geschiedenis van het wetboek van strafrecht, Haarlem, Tjeenk Willink, 1891 (2' 
druk), I, 516. Bij de totstandkoming van art. 72 Sr. heeft de regering blijkbaar opgemerkt dat 
de stuiting dat gevolg niet zal hebben "bij een verstandige toepassing", terwijl het geheel laten 
vallen van de stuiting en enkel hanteren van de schorsing van de verjaring vanuit praktisch oog-

1272 

1273 

1274 

punt niet aan te bevelen werd geacht. 
Dat was ook het standpunt van de Nederlandse wetgever destijds, die verwees naar de verflau
wing van de herinnering en de teloorgang van het bewijs als redenen om de stuiting te beperken. 
Zie H.J. SMIDT, o.c., 515. 
Om stuitende werking te hebben, is naar Belgisch recht niet vereist dat de daad van onderzoek 
of vervolging ter kennis werd gebracht van de verdachte (Cass. 18 september 1875, Pas. 1875, 
I, 379), of dat hij er persoonlijk kennis van draagt op het ogenblik dat ze wordt verricht. 
Cf. infra, Omvang van de stuiting, p. 200 e.v. 

ll7S J.-L. COUSTURIER, o.c., nr. 18, 20. 
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om op grond van procedurele argumenten aan een bestraffing te ontsnappen, 
toch mag niet uit het oog worden verloren dat het bestaan van deze waarborgen 
grotendeels gegrondvest is op de op een rechtsstaat rustende verplichting om ge
rechtelijke dwalingen zo veel als mogelijk uit te sluiten. De mogelijkheid dat een 
rechtsonderhorige die gedurende jaren ongemoeid wordt gelaten, toch nog als 
verdachte in een rechtszaak kan betrokken worden nadat de verjaringstermijn 
reeds tweemaal is overschreden, is met die verplichting moeilijk verenigbaar. 
De Nederlandse regelgeving, waarbij van stuitende werking enkel sprake kan 
zijn wanneer de daad van vervolging aan de verdachte bekend is of aan hem 
werd betekend, is daarentegen wel zeer goed verenigbaar met de idee dat de 
verjaring onder meer gestoeld is op de onmogelijkheid om lang na de feiten nog 
bewijsmateriaal ten ontlaste te verzamelen. Bij de totstandkoming van die regel 
wees de Nederlandse wetgever er op dat wat geldt voor het bewijs van misdrijf 
en schuld net zo goed geldt voor het tegenbewijs daarvan, zodat het degene die 
binnen de abstracte verjaringstermijn geen kennis kreeg van een tegen hem ge
richte daad van vervolging niet tot nadeel mag strekken dat hij niet meer in staat 
is de tegen hem ingebrachte bewijzen te ontzenuwen1276

. Bovendien is ook de 
rechtszekerheid bij een dergelijk systeem gebaatl277

. 

2.2. Werkwijze 

195. Artikel 22 V.T.Sv. bepaalt dat de verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit door daden van onderzoek of van vervolging verricht binnen de eerste 
termijn 1278

. Tevens wordt verduidelijkt dat met die daden een nieuwe termijn 
van gelijke duur begint te lopen, zelfs ten aanzien van personen die daarbij niet 
betrokken waren. De nieuwe termijn begint te lopen op de dag waarop de stui
tingsdaad werd gesteld. De dag van de stuiting is immers in de nieuwe termijn 
begrepen 1279 • Wanneer bijvoorbeeld een wanbedrijf wordt gepleegd op 11 maart 
1999 en een stuitingsdaad plaatsvindt op 10 maart 2004, dan zal de verjaring 
intreden op 10 maart 2009. Op die dag kan geen veroordeling of vrijspraak 
meer worden uitgesproken. Zo was bijvoorbeeld een verkeersovertreding waar
voor de verjaring was gestuit o:R 12 juni 1972 verjaard toen het vonnis op 
12 juni 1973 werd uitges~roken 1 80

• Soms wordt ook geze~d dat de verjaring de 
dag ervoor is ingetreden 1 81, maar dan om middernacht128 

• Dat komt uiteraard 
op hetzelfde neer. 

1276 

1277 

1278 

1279 

1280 

H.J. SMIDT, o.c., 515. 
J.M. REIJNTJES, "Bende van Oss. Over de gevolgen van verjaring voor de opsporing en de 
invloed van wederrechtelijke vrijheidsbeneming op de bewijsvoering", D.&D. 1990, 604. 
De daad welke de verjaring stuit, behoudt zijn uitwerking, ongeacht de latere wijziging in de 
kwalificatie van het strafbare feit (Cass. 28 januari 1929, Pas. 1929, I, 73). 
Art. 23 V.T.Sv. Zie ook o.m. Cass. 21 december 1970, Arr. Cass. 1971, 403; Cass. 25 januari 
1971, Arr. Cass. 1971, 507; Cass. 4 februari 1974, Arr. Cass. 1974, 605; Cass. 29 juni 1982, 
Arr. Cass. 1981-82, 1387; Cass. 19 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 534, R. W. 1986-87, 
2634, met noot en Rev. dr. pén. 1987, 258; Cass. 7 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 284; Cass. 
15 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 587, Verkeersrecht 2000, 349,j.L.M.B. 2000, 1121, met noot 
A. JACOBS en j. T. 2000, 557, met noot A. JACOBS. 

Cass. 4 februari 1974, Arr. Cass. 1974, 605. 
1281 In het vorig voorbeeld zou dat dus 11 juni 1973 geweest zijn. 
1282 Zie bv. Cass. 21 december 1970, Arr. Cass. 1971, 403. 
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In rechtsstelsels waar de verjaring niet begint te lopen op de dag van het plegen 
van het misdrijf zelf, maar op de dag erna, gaat het voorgaande niet op. Dan 
begint de nieuwe verjaringstermijn dus pas te lopen de dag nadat de stuitings
daad werd gesteld. Dat is bijvoorbeeld zo in Nederland, alhoewel daar niet altijd 
duidelijkheid blijkt over te hebben bestaan 1283

. 

196. De stuiting heeft steeds betrekking op een feit als dusdanig, ongeacht de 
strafrechtelijke kwalificatie1284

. Dat betekent dus dat de verjaring gestuit blijft, 
ook al wordt de kwalificatie van het feit naderhand gewijzigd1285

. 

197. Zoals hiervoor reeds werd aangehaald, is naar Belgisch recht enkel stuiting 
van de verjaring mogelijk binnen de eerste termijn 1286

• Daarmee wordt de ver
jaringstermijn bedoeld zoals die voor het misdrijf in kwestie is voorzien. Gaat 
het bijvoorbeeld om een wanbedrijf, dan hebben enkel die daden van onderzoek 
of vervolging stuitende werking die werden uitgevoerd binnen de eerste vijf jaar 
nadat het misdrijf is gepleegd of beëindigd. Gevolg daarvan is derhalve dat de 
oorspronkelijke verjaringstermijn hoogstens kan worden verdubbeld, op één 
dag na 1287

• De totale verjaringstermijn kan dus, onverminderd de gevolgen van 
schorsing van de verjarin?:' nooit meer bedragen dan het dubbele van de 
abstracte verjaringstermijn 288

• Zo zal een wanbedrijf, tenzij er sprake is van 
schorsing, noodgedwongen verjaren door verloop van een termijn van tien jaar. 
Is er sprake van schorsing gedurende de eerste termijn, dan wordt deze verlengd 
zolang die schorsing duurt1289

• In dat geval zal een daad van onderzoek of van 
vervolging die bijvoorbeeld bij een wanbedrijf werd gesteld nadat reeds een 
termijn van vijf jaren verstreken is, toch nog stuitende werking kunnen heb-
ben 1290. . 

Door het Hof van Cassatie werden reeds verschillende formules aangewend om, 
het voorgaande indachtig, uitdrukking te geven aan de vaststelling dat de feiten 
zijn verjaard. Een eerste mogelijkheid is dat gesteld wordt dat de strafvordering 
noodzakelijkerwijs is verjaard omdat er, afgezien van mogelijke redenen tot 
schorsing, sedert het plegen van het feit een termijn is verlopen die gelijk is aan 
het dubbel van de verjaringstermijn. Voor een gewone overtreding kan die vast
stelling worden gedaan wanneer een termijn van één jaar is verstreken en de 
verjaring niet werd geschorst 1291

. Bij verkeersmisdrijven die na één jaar verjaren 

128 ~ T.J. NOYON, G.E. LANGEMEIJER en J. REMMELINK, o.c., nr. 3, 511. 
1284 Cf. Cass. 15 februari 1909,Pas. 1909, I, 137; Cass. 24 december 1917, Pas. 1918, I, 167; Cass. 

28 januari 1929, Pas. 1929, !, 73; Cass. 3 november 1930, Pas. 1930, I, 348 en Cass. 
21 december 1938, Pas. 1938, I, 404. 

1285 Zie W. WILMS, o.c., nr. 75, 63, en de voorbeelden aldaar. 
1286 

1287 

1288 

!289 

1290 

Onverminderd de uitzondering hierna vermeld (randnr. 198, p. 183). 
J. D'HAENENS, Belgisch strafprocesrecht, Story-Scientia, Gent, 1980, nr. 191, 135 en 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 187, 103. 
P.-A. BELVAUX, l.c., nr. 41, 291 en nr. 63, 296. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 218, 135-136. Zie evenwel ook infra, randnr. 260, p. 236. 
Zie bv. C:ass. 10 september 2002, onuitg., waar bij een verkeersovertreding die verjaart na één 
jaar omwille van een tussengekomen schorsing een stuitingsdaad werd in aanmerking genomen 
die meer dan een jaar dan na de feiten plaatsvond. Zie ook Cass. 18 februari 2003, T. Strafr. 
2003, 121, met noot J. MEESE. 

1291 Zie bv. Cass. 11 oktober 1977, Arr. Cass. 1978, 193; C:ass. 25 april 1978, Arr. Cass. 1978, 
984; Cass. 19 september 1978, Arr. Cass. 1978-79, 66; Cass. 16 maart 1982, Arr. Cass. 1981-
82, 878 en Cass. 22 september 1999, Arr. Cass. 1999, 1149 en Rev. dr. pén. 2000, 501. 
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of bij gecontraventionaliseerde wanbedrijven is dat twee jaar1292
• Vooraleer de 

verjaringstermijn voor wanbedrijven van drie naar vijf jaar werd gebracht, 
stelde het Hof van Cassatie dat de verjaring voor gecorrectionaliseerde mis
daden en wanbedrijven noodzakelijk bereikt was na zes jaren als er geen schor
sing had plaatsgevonden 1291, of als zes jaren verlopen zijn verlengd met de duur 
van de schorsing 1294

• In een andere resem arresten wordt gezegd dat de verjaring 
van de strafvordering bereikt is wanneer - onverminderd de gevolgen van schor
sing - de duur van de verjaringstermijn verlopen is sedert de laatste stuitings
daad, verricht binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn. Deze formulering 
werd reeds gebruikt bij een gewone overtreding1295

, bij een door een bijzondere 
wet bepaalde overtreding 1296 en bij gecontraventionaliseerde wanbedrijven of 
verkeersovertredingen die verjaren door verloop van een termijn van één 
jaar1297

• Analoog is de rechtspraak waarbij - vóór de verlenging van de verja
ringstermijn naar vijf jaar - werd gesteld dat de verjaring van een gecorrectiona
liseerde misdaad bereikt was als er drie jaren verlopen waren sedert de laatste 
stuiting binnen drie jaar na de dag van het feit 1298

• 

198. Een uitzondering op het voorgaande bestaat voor de misdrijven die verja
ren door verloop van een termijn van minder dan zes maanden. In dat geval kan 
de verjaring ook worden gestuit buiten de eerste termijn, met dien verstande dat 

1292 Zie o.m. Cass. 10 december 1974, Arr. Cass. 1975, 430; Cass. 25 november 1975, Arr. Cass. 
1976, 388; Cass. 14 maart 1977, Arr. Cass. 1977, 764; Cass. 22 maart 1977, Arr. Cass. 1977, 
788; Cass. 25 januari 1978, Arr. Cass. 1978, 625; Cass. 27 november 1979, Arr. Cass. 1979-
80, 389; Cass. 22 mei 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1173; Cass. 5 november 1980, Arr. Cass. 
1980-81, 252 en Rev. dr. pén. 1981, 204; Cass. 4 mei 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1072; Cass. 
7 november 1984, Arr. Cass. 1984-85, 350; Cass. 8 januari 1986, Arr. Cass. 1985-86, 646 en 
Cass. 15 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 975. 

1293 Cass. 29 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 819 en R. W 1984-85, 1922, met noot A. VANDE-

1294 

129) 

PLAS. 

Cass. 14 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 361, R. W 1989-90, 1258 enj.T 1990, 327. 
Zie o.m. Cass. 1 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 967 en Cass. 27 juni 1984, Arr. Cass. 1983-
84, nr. 615. 

1296 Cass. 10 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 922; Cass. 4 december 1979, Arr. Cass. 1979-80, 414; 
Cass. 2 7 januari 1981, Arr. Cass. 1980-81, 575; Cass. 23 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1234; 
Cass. 21 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-82, 2 76; Cass. 27 juni 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1409 
en Cass. 20 november 1984, Arr. Cass. 1984-85, 396. 

1297 

1298 

Cass. 12 januari 1976, Arr. Cass. 1976, 532; Cass. 10 oktober 1979, Arr. Cass. 1979-80, 169 
en 174; Cass. 19 december 1979, Arr. Cass. 1979-80, 492; Cass. 11 maart 1980, Arr. Cass. 
1979-80, 836; Cass. 1 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 975; Cass. 28 mei 1980, Arr. Cass. 
1979-80, 1197; Cass. 14 oktober 1981, Arr. Cass. 1981-82, 236; Cass. 22 juni 1983, 
Arr. Cass. 1982-83, 1308; Cass. 14 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 724 en R. W. 1984-85, 
129, met noot; Cass. 12 juni 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1343; Cass. 22 januari 1985, 
Arr. Cass. 1984-85, 666; Cass. 21 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, 566; Cass. 16 oktober 1985, 
Arr. Cass. 1985-86, 213; Cass. 19 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 395 en R. W. 1985-86, 
2247, met noot A. VANDEPLA,; Cass. 17 december 1985, Arr. Cass. 1985-86, 578, R. W. 1986-
87, 48, met noot A. VANDEPLAS en Verkeersrecht 1986, 157; Cass. 8 januari 1986, Arr. Cass. 
1985-86, 646; Cass. 23 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 551; Cass. 3 mei 1988, Arr. Cass. 
1987-88, 1124; Cass. 1 maart 1989, Arr. Cass. 1988-89, 747, Cass. 14 maart 1989, Arr. Cass. 
1988-89, 808 en Verkeersrecht 1989, 254, Cass. 19 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, 955; 
Cass. 4 maart 1998, Arr. Cass. 1998, 266; Cass. 15 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 587, Ver
keersrecht 2000, 349, J.L.M.B. 2000, 1121, met noot A. JACOBS, en J. T 2000, 557; Cass. 
19 december 2000, Arr. Cass. 2000, 2034, R. W. 2000-01, 1493, met noot A. VANDEl'LAS en T 
Strafr. 2001, 198. 
Cass. 27 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1286 en R. W. 1989-90, 1220, met noot A. VANDEl'LAS. 
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de totale termijn nooit langer kan zijn dan één jaar te rekenen vanaf de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd 12

99
• Wel moet er rekening mee gehouden worden 

dat tussen twee opeenvolgende stuitingsdaden geen tijdspanne mag verlopen die 
gelijk is aan de oorspronkelijke termijn 1300

• 

199. De regels inzake stuiting van de verjaring zijn ook van toepassing op de 
misdrijven uit de bijzondere wetgeving. De enkele omstandigheid dat een bijzon
dere wet afwijkt van de algemene regel betreffende de duur van de verjarings
termijn, betekent immers niet dat die wet ook afwijkt van de algemene regel 
betreffende de stuiting van de verjaringstermijn 1301

• 

De nieuwe termijn die na een stuitingsdaad begint te lopen, is uiteraard dezelfde 
als de oorspronkelijke termijn 1302

• Voor misdrijven uit de bijzondere wetgeving 
waarvoor een korte verjaringstermijn geldt, begint na de stuitingsdaad dus die
zelfde korte termijn opnieuw te lopen. Zo verjaart de strafvordering naar aan
leiding van een overtreding van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht 
op antwoord door verloop van drie maanden te rekenen van de dag waarop de 
opneming of de uitzending had moeten plaatshebben1303

, niettegenstaande deze 
overtreding strafbaar gesteld is met correctionele straffen. Indien de verjaring 
wordt gestuit, begint een nieuwe termijn van drie maanden te lopen 13°

4
• 

Vreemd genoeg is dat in Frankrijk anders. De rechtspraak heeft er van oudsher 
beslist dat de termijn die na de stuitingsdaad begint te lopen niet de korte termijn 
is uit de bijzondere wetgeving, maar wel de gemeenrechtelijke termijn 1305

• Dat 
betekent dat voor een wanbedrijf dat verjaart door verloop van zes maanden na 
stuiting een verjaringstermijn befint te lopen van drie jaar, die dan nog eens 
onbeperkt kan worden gestuit130 

. Het is één van de voorbeelden die aantonen 
dat de Franse jurisprudentie bijzonder vijandig staat tegenover het concefst ver
jaring 1307. Terecht werd hierop door de Franse doctrine kritiek geuit13 8

. Een 
dergelijke interfretatie lijkt immers totaal in strijd met de bestaansredenen van 
de verjaring130 

• Bovendien wordt daarmee het voordeel van een korte verja
ringstermijn volledig uitgehold, vermits één tijdifie stuiting volstaat om een ge
meenrechtelijke verjaringstermijn toe te passen1 10

• Men moet bovendien toch 

1299 

1300 
Art. 25 V.T.Sv. Zie bv. Cass. 28 juni 1971, Arr. Cass. 1971, 1112. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 187, 103. 

1301 Cass. 20 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1256. Zie bv. inzake bosmisdrijven Cass. 23 februari 
1993, Arr. Cass. 1993, 219. 

1302 

1103 

1304 

1305 

1306 

1307 

1308 

1309 

1310 

Art. 22 tweede lid V.T.Sv. spreekt van een nieuwe termijn van gelijke duur. 
Zie hierover supra, randnr. 136, p. 121. 
De verjaring kan gelet op art. 25 V.T.Sv. wel gestuit worden buiten de eerste termijn, maar kan 
nooit langer zijn dan één jaar. 
Zie o.m. R. MERLE en A. VITU, o.c., nr. 696, 675 en J. LARGUIER, Procédure pénale, Paris, Dal
loz, 2003 (19' ed.), 88. 
Enkel voor drukpersmisdrijven is de verjaringstermijn ook na de stuiting slechts drie maanden, 
omwille van de uitdrukkelijke bewoordingen van de wettekst in kwestie. 
Zie ook meer uitgebreid supra, De aversie voor de verjaring, p. 58 e.v. 
Zie o.m. H. DONNEDIEU DE VABRES, o.c., 628, voetnoot 1 en R. GARRAUD, Traité théorique et 
pratique de droit pénal français, 1913 (3' ed.), nr. 734. 
R. MERLE en A. VITU, o.c., nr. 696, 675. 
Hieruit volgt dat een rechtsonderhorige die verdacht wordt van een misdrijf waarop een kortere 
verjaringstermijn is gesteld, hieruit enkel voordeel zal halen indien er gedurende de eerste ter
mijn geen enkele stuitingsdaad plaatsvindt. In het andere geval is er geen verschil met de 
gemeenrechtelijke termijnen, niettegenstaande de uitdrukkelijke wil van de wetgever. 
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de bedenking maken dat de wetgever voor die specifieke bijzondere misdrijven 
niet voor niets een kortere verjaringstermijn noodzakelijk zal hebben geacht. 
Tenzij men ervan uitgaat dat het enkel de bedoeling was te bekomen dat binnen 
de korte verjaringstermijn diende beslist te worden of al dan niet een strafvor
dering zou worden ingesteld1311

, lijkt de Franse regeling moeilijk verdedigbaar. 

200. De termijn waarbinnen de verjaring van de strafvordering rechtsgeldig kan 
worden gestuit, is niet onderhevig aan een gebeurlijke overschrijding van de re
delijke termijn. Beslist werd dat een naar intern recht tijdig en regelmatig ver
richte daad van onderzoek haar stuitende uitwerking met betrekking tot de ver
jaring van de strafvordering niet verliest door de enkele omstandigheid dat zij 
gesteld werd na het verstrijken van de redelijke termijn1112

• De stuiting van de 
verjaring en de berechting binnen een redelijke termijn staan derhalve los van 
elkaar13n. Het recht op behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn is 
weliswaar voorzien in het EVRM, maar dit ontneemt niet het recht van een staat 
om naar intern recht de verjaring van de strafvordering te regelen. 

2.3. Bevoegdheid om een stuitingsdaad te stellen 

201. De verjaring kan enkel worden gestuit door daden van onderzoek of daden 
van vervolging 1314

. Bovendien is vereist dat deze daden werden verricht door de 
daartoe bevoegde overheid. Dat geldt zowel voor de daden van onderzoek1315 

als voor de daden van vervolging. 
Wat de daden van onderzoek betreft, impliceert zulks dat die daad moet gesteld 
worden door een persoon die in het kader van de regeling van de strafvorde
ring de bevoegdheid bezit om zelfstandig daden te stellen waardoor het straf
dossier wordt samengesteld 1316

• Dat geldt zowel voor de bevoegdheid ratione 
materiae als voor de bevoegdheid ratione loci I3I7 en ratione temporis1318

• Om 

1311 Volgens ToTTI is de afwijkende regeling echter voornamelijk ingegeven door het feit dat het om 

1312 

131.l 

1314 

1315 

1316 

13 1 7 

1318 

feiten gaat met een zeer geringe impact, waardoor de wetgever die feiten ook aan een minder 
streng verjaringsregime heeft willen onderwerpen (o.c., 181). 
Cass. 20 maart 1990, Arr. Cass. 1989-90, nr. 435,935 en]. T. 1991, 357. Zie ook Cass. 24 mei 
1988, Arr. Cass. 1987-88, 1240. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 222, 136-137. 
Art. 22 V.T.Sv. 
Zie bv. Cass. 17 december 1985, Arr. Cass. 1985-86, 578, R. W. 1986-87, 458, met noot A. 
VANDEPLAS en Verkeersrecht 1986, 157. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 224, 137. 
Wat de bevoegdheid ratione loci betreft werd wel beslist dat een daad van een onbevoegde auto
riteit toch stuitend werkt indien de betrokkene meende territoriaal bevoegd te zijn omwille van 
samenhang, en er nadien wordt vastgesteld dat er geen samenhang aanwezig was (Corr. Turn
hout 24 januari 1975, Turnh. Rechts/. 1978-79, 219). Ook onderzoeksdaden die werden ver
richt door de territoriaal bevoegde vreemde overheid hebben een stuitend gevolg (cf. Corr. 
Charleroi 13 juli 1956,]. T. 1957, 226, met noot) indien de vreemde overheid handelde op ver
zoek van de Belgische autoriteiten (cf. Cass. 23 mei 1979, Pas. 1979, !, 1099). Dit wordt 
gesteund op het beginsel locus regit actum (A. VANDEPLAS, "Misdrijven gepleegd aan boord van 
een Belgisch luchtvaartuig", noot onder Gent 9 januari 1979, R. W. 1979-80, 1871). 
Bij klachtmisdrijven is elke daad van onderzoek of vervolging die werd gesteld voorafgaand aan 
de klacht nietig (cf. Cass. 11 maart 1935, Pas. 1935, !, 185 en Rev. dr. pén. 1935, 522, met 
noot; Cass. 2 september 1952, Arr. Cass. 1952, 679 en R. W. 1952-53, 633; Corr. Kortrijk 
9 november 1948, R. W. 1948-49, 1136). 
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na te gaan of de persoon in kwestie die bevoegdheid bezit, moet rekening ge
houden worden met de regels betreffende de heterdaad. Bovendien moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen agenten en officieren van gerechtelijke 
politie. Onverminderd de in de bijzondere wetgeving bepaalde bevoegd
heden1319, heeft een agent van gerechtelijke politie geen autonome opsporings
bevoegdheid 1320

. 

Men zou zich kunnen afvragen of het verzoek tot het verrichten van bijkomend 
onderzoek dat wordt ingediend door een burgerlijke partij de verjaring stuit. 
Ook een dergelijk verzoek strekt ertoe het strafdossier op een zo volledige wijze 
samen te stellen 1321

• Bovendien kan men moeilijk voorhouden dat de burgerlijke 
partij niet bevoegd is om die daad te stellen, gezien hiervoor een formele proce
dure bestaat 1122 en de burgerlijke partij in het kader van een gerechtelijk onder
zoek de strafvordering kan instellen of doen voortduren. De stuitende werking 
van een verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen uit
gaande van een burgerlijke partij lijkt daarom te moeten worden aanvaard, met 
dien verstande dat er slechts sprake kan zijn van stuiting indien het verzoek 
wordt ingewilligd. Die nuancering is noodzakelijk, omdat anders aan de burger
lijke partij een instrument wordt verschaft om de verjaring te stuiten dat op 
willekeurige wijze kan worden gehanteerd. 
In de rechtspraak werd er reeds herhaaldelijk op gewezen dat een daad van on
derzoek de handtekening van de bevoegde persoon vereist om geldig te zijn 1323

. 

Een stempel volstaat niet 1324 en een mondeling gestelde daad van onderzoek of 
vervolging heeft helemaal geen stuitende werking, ook al kunnen er schriftelijke 
sporen van terug gevonden worden 1325

• Ook een niet voor eensluidend ver
klaarde fotokopie levert niet het bewijs op van een regelmatige daad van stuiting 
van de verjaring 1326

, en net zo min een brief van een deskundige die er melding 
van maaktll27

• Het gebrek aan ondertekening kan niet worden hersteld door een 
schriftonderzoek om de auteur van het geschrevene aan te duiden. De identifi
catie van een vermelding zonder enige bewijswaarde kan de bewijskracht ervan 
niet verhogen1128

: het zijn niet de bedoelingen, het oogmerk of het voornemen 
van de betrokkene die in aanmerking komen bij de beoordeling van de stuitings-

1319 Zie bv. art. 62 Wegverkeerswet. 
1320 R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 451, 245-246. 
1321 Weliswaar is het verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen nog niet 

gelijk te stellen met het verrichten van die onderzoekshandelingen zelf. De verjaring wordt ech
ter niet enkel gestuit door eigenlijke onderzoekshandelingen, maar ook door brieven of kant
schriften met betrekking tot nog te stellen of reeds gestelde onderzoekshandelingen (cf. infra, 

!.Ul 
Enkele voorbeelden uit de rechtspraak, p. 190 e.v.). 
Art. 61quinquies Sv. 

1323 Zie o.m. Antwerpen 21 maart 1977, R. W. 1977-78, 1505, met noot J.P. DEc;RAEF en Corr. Kor-
trijk 8 november 1993, R. W. 1994-95, 1031, met noot A. VANDEPLAS. 

1324 Cass. 6 april 1970, Arr. Cass. 1969-70, 708 en Cass. 18 november 1981, R. W. 1982-83, 838. 
1 '.\25 Antwerpen 21 maart 1977, R. W. 1977-78, 1505 met goedkeurende noot J.P. DEC;RAEF. 
1326 Cass. 11 maart 1980, Arr. Cass. 1979-80, 856. 

],28 
Antwerpen 21 maart 1977, R. W. 1978-79, 1504, met noot J.P. DE GRAH. 
Een niet ondertekend geschrift heeft in beginsel geen enkele bewijswaarde (cf. Cass. 6 april 
1970, Arr. Cass. 1969-70, 708). In dat opzicht werd reeds gesproken over "eet axiome de droit 
que tout acte doit porter la signature autographe de celui qui le dresse" (concl. adv.-gen. Hot
VOET bij Cass. 23 oktober 1922, Pas. 1923, 1, 20). 
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daad, maar het bewijs ervan door een regelmatig opgesteld geschrift 1329
• Bestaat 

er twijfel omtrent de identiteit van de betrokkene omdat de handtekening on
leesbaar is, dan kan de strafrechter aan de hand van feitelijke gegevens de iden
titeit van de ondertekenaar trachten te achterhalen 1330

. 

Het Hof van Cassatie besliste ook reeds dat de wettigheid van de beslissing van 
de appelrechters in verband met de stuiting van de verjaring van de strafvorde
ring niet wordt aangetast door het feit dat de onder de vermelding "de procureur 
des Konings" met de hand aangebrachte handtekening op het bovengenoemde 
kantschrift niet leesbaar is en dat zij niet gelijkt op de handtekeningen op andere 
kantschriften die van die magistraat uitgegaan zijn irn. Die beslissing is fel con
testeer baar. Wanneer betwist wordt dat de handtekening werd geplaatst door 
een daartoe bevoegd persoon, moet immers nagegaan worden of die betwisting 
gegrond is. In voorkomend geval kan er immers geen sprake zijn van stuiting 
van de verjaring. Het op naam van een onbevoegd ambtenaar opgestelde stuk 
blijft trouwens nietig, ook al wordt het naderhand door een bevoegd ambtenaar 
bevestigd m 2

• 

In de meeste gevallen zal de datum van de daad van onderzoek blijken uit een 
proces-verbaal of een schrijven van de bevoegde persoon. Het is echter mogelijk 
dat geen datum werd vermeld. Dan moet uit de gegevens van het dossier worden 
afgeleid op welke datum de daad van onderzoek plaats vond 1333

. Een eventuele 
vergissing van datum kan achteraf nog worden rechtgezet door de feiten
rechter 13J4

• 

Vermits de daden van vervolging betrekking hebben op de uitoefening van de 
strafvordering, zullen deze daden meestal door het openbaar ministerie worden 
gesteld. Evenwel kunnen ook daden van vervolging worden gesteld door andere 
partijen, die eveneens de verjaring stuiten. Zo zal de klacht met burgerlijke par
tijstelling of de rechtstreekse dagvaarding van de burgerlijke partij de verjaring 
stuiten 1335

, vermits de strafvordering in die gevallen wordt ingesteld op initiatief 
van de benadeelde. Bovendien wordt de uitoefening van de strafvordering soms 
voorbehouden aan bepaalde besturen, hetzij met uitsluiting van enige tussen
komst van het openbaar ministerie, hetzij in samenwerking met het openbaar 
ministerie 1336

. Het belangrijkste geval is dat van de misdrijven inzake douane en 

IU'J 

l.BO 

A. VANDEPLAS, "Over rechtsgeldige stuitingsdaden", noot onder Corr. Kortrijk 8 november 
1993, R.W 1994-95, 1032. 
A. VANDEPIN,, "Over de vordering tot een gerechtelijk onderzoek", noot onder Brussel, 
14 november 2001, R. W 2002-03, 825. Zie ook Cass. 30 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 
136, en Cass. 9 april 1996, Arr. Cass. 1996, 315. 

13
" Cass. 31 maart 1993, Arr. Cass. 1994, 346. 

l.132 

13.l3 

LB4 

LUS 

l B6 

Antwerpen 7 november 1978, R. W 1979-80, 2174. 
Zo kan men bv. de datum waarop een gerechtelijk onderzoek werd gevorderd, afleiden uit aan
tekeningen vermeld op de toegezonden stukken of zelfs uit de omstandigheid dat een parket
magistraat samen met de onderzoeksrechter een plaatsbezoek heeft gebracht (zie Cass. 17 juni 
1986, Arr. Cass. 1985-86, 1429; K.!. Bergen 26 februari 1993, Rev. dr. pén. 1993, 677 en 
j.L.M.B. 1993, 667, met noot 0. KLEES). 
Zie bv. inzake de foutieve datum in het bevel tot aanhouding Cass. 10 mei 1989, Arr. Cass. 
1988-89, 1055 en inzake de foutieve datum van de vordering tot gerechtelijk onderzoek Cass. 
15 november 1994, Arr. Cass. 1994, 961 en R. W 1995-96, 13. 
Dat geldt niet voor de gewone klacht (cf Cass. 9 januari 1991, Rev. dr. pén. 1991, 399). 
Zie bv. inzake bosmisdrijven Cass. 21 oktober 1987, R.W 1987-88, 1020, met noot A. VAN
DEPLAS. De strafvordering mag door het Bosbeheer worden uitgeoefend, doch het betreft enkel 
een mogelijkheid, geen exclusiviteit (R. DECLERCQ, o.c., nr. 76, 45). 
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accijnzen1337
, waarbij vervolgd wordt door het Beheer van Financiën, met uit

sluiting van elk initiatiefrecht van het openbaar ministerie1338
• Het Beheer staat 

ook in voor de verdere uitoefening van de strafvordering, behoudens dan wat de 
hoofd8evangenisstraf betreft, die door het openbaar ministerie wordt gevor
derd 13 

9
• Uiteraard hebben de daden van vervolging die door het Beheer of door 

andere besturen aan wie de uitoefening van de strafvordering is toevertrouwd, 
stuitende werking. 
Een daad van de verdachte of diens raadsman (zoals het neerleggen van beslui
ten of het aanwenden van een rechtsmiddel) kan de verjaring nooit stuiten 13

40
, 

omdat deze hem niet tot nadeel kan strekken 1341
. Dat geldt ook indien de dader 

van het misdrijf noch vervolgd, noch beticht wordt in de loop van een straf
onderzoek. 

2.4. Stuitingsdaden 

202. De verjaring kan worden gestuit door daden van onderzoek en daden van 
vervolging1342

• Voor beiden geldt dat er slechts sprake zal zijn van stuiting als de 
daad van onderzoek of vervolging een rechtsgeldig karakter draagt. Een nietige 
akte of handeling stuit derhalve niet1343

. De enige uitzondering op dat principe 
is terug te vinden in artikel 40 derde lid van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik van talen in gerechtszaken1344, op grond waarvan aan akten die nietig 
worden verklaard wegens schending van die wet toch een stuitend gevolg wordt 
verleend. 

2.4.1. Daden van onderzoek 

203. Onder het begrip daden van onderzoek verstaat men elke handeling die 
door een bevoegde persoon wordt verricht en die ertoe strekt het strafdossier op 
een zo volledig mogelijke wijze samen te stellen teneinde de rechter toe te laten 

1.l37 

1338 

1339 

1.140 

Zie art. 281 van het K.B. van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake 
douane en accijnzen (B.S. 29 september 1977). 
Cf. Cass. 26 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1099, R. W. 1996-97, 1360, met noot A. VAN
DEPLAS, F.j.F. No. 97/3 en A.F.T. 1997, 188. De rechtspleging kan niet worden ingeleid door 
een dagvaarding uitgaande van het openbaar ministerie (Cass. 18 oktober 1988, Arr. Cass. 
1988-89, 202). 
Cass. 11 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 201 en F.J.F. No. 97/182. De vervangende gevange
nisstraf is daarentegen een accessorium van de geldboete, en kan niet door het openbaar minis
terie worden gevorderd (Cass. 28 juni 1988, R.W. 1988-89, 467, met noot A. VANDEPLAS). 
Cf. o.m. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, o.c., 95 en R. DECLERCQ, o.c., nr. 196, 
106. Zie bv. Cass. 9 mei 1958, Pas. 1958, I, 999, Rev. dr. pén. 1957-58, 933 en]. T. 1958, 510. 
Deze regel geldt trouwens ook voor de verjaring van de burgerlijke vordering. 

1341 H.-D. BüSLYen D. VANDERMEERSCH, o.c., 216. 
1342 Burgerlijke stuitingsdaden hebben geen gevolg voor de verjaring van de strafvordering (zie 

W. WILMS, o.c., nr. 72, 61 en de verwijzingen aldaar). 
1343 Zie o.m. Cass. 13 oktober 1930, Pas. 1930, I, 319; Cass. 25 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 

579; Corr. Luik 19 maart 1964, Pas. 1964, III, 63, met noot,].L. 1963-64, 268 enj.T. 1964, 
529; Brussel 27 april 1999, T. Strafr. 2000, 36. Soms verwijst men wat dit betreft ook naar het 
adagium quad nul/urn est, nul/urn producit effecturn. 

1344 B.S. 22 juni 1935. 
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hierover te oordelen t345. Daarbij is het van geen belang of de onderzoeksdaden 
worden verricht in het kader van een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk on
derzoek, of in het stadium van het vonnisgerecht1346. Dat was vroeger nochtans 
anders. De verjaring van de strafvordering kon volgens het Hof van Cassatie 
aanvankelijk enkel worden gestuit door daden van onderzoek die werden ge
steld in het kader van een gerechtelijk onderzoek. De opsporingsdaden die door 
het openbaar ministerie werden verricht in het raam van een opsporingsonder
zoek konden volgens het Hof van Cassatie de verjaring derhalve niet opnieuw 
doen aanvangen1347. Het duurde tot ongeveer 1930 vooraleer er een kentering 
kwam in deze cassatierechtspraak1348. Bovendien was een daad van onderzoek 
vroeger ook veel enger gedefinieerd. Van een daad van onderzoek was enkel 
sprake indien het een daad betrof die tot doel had het bestaan en de omstandig
heden van het misdrijf en de schuld van de dader vast te stellen 13

49 . Indien het 
misdrijf dadelijk vastgesteld werd en de dader onmiddellijk bekende, zou de 
verdere samenstelling van het dossier de verjaring dus niet meer hebben ge
stuit1350. 
Het in staat van wijzen brengen van een zaak, wat heden ten dage volstaat voor 
het stuiten van de verjaring, werd in de doctrine reeds omschreven als "een vlag 
die een bonte lading dekt" 1351

• Inderdaad kan aan de hand van de recht
spraak1352 worden vastgesteld dat heel wat daden als een daad van onderzoek 
worden beschouwd die de verjaring stuit. De soepelheid waarmee de recht
spraak het begrip benadert, staat ongetwijfeld in rechtstreeks verband met de 
negatieve houding ten aanzien van de verjaring. 

1345 

1346 

1347 

1348 

U49 

1350 

M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, o.c., 91 en R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 223, 
137. Zie o.m. Cass. 24 december 1917, Pas. 1918, I, 166; Cass. 5 juni 1950, Arr. Cass. 1950, 
613; Cass. 22 juli 1959, Pas. 1959, I, 1135; Cass. 16 maart 1963, Pas. 1963, I, 784; Cass. 
4 september 1967, Arr. Cass. 1968, 15; Cass. 9 maart 1968, Pas. 1968, I, 999; Cass. 
4 december 1973, Pas. 1974, I, 366; Cass. 18 november 1975, Arr. Cass. 1976, 356; Cass. 
20 juli 1976, Arr. Cass. 1976, 1231; Cass. 7 oktober 1976, Arr. Cass. 1977, 148; Cass. 
10 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 514; Cass. 25 april 1978, Arr. Cass. 1978, 977; Cass. 
6 september 1978, Arr. Cass. 1978-79, 9 en R. W. 1978-79, 2103, met noot A. VANDEPLAS; 
Cass. 21 februari 1979, Arr. Cass. 1978-79, 746; Cass. 27 november 1979, Arr. Cass. 1979-
80, 389 en Rev. dr. pén. 1980, 900; Cass. 30 juni 1981, Rev. dr. pén. 1982, 545; Cass. 
17 december 1985, Arr. Cass. 1985-86, 578, R. W. 1986-87, 487, met noot A. VANDEPLAS en 
Verkeersrecht 1986, 157; Cass. 7 februari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 736 en Verkeersrecht 
1990, 248; Cass. 5 april 1996 (veren. kam.), Arr. Cass. 1996, 247, R. Cass. 1996, 257, Jaar
boek Mensenrechten 1995-96, 429, Rev. dr. pén. 1996, 634 en]. T. 1996, 411; Cass. 14 april 
1999, Arr. Cass. 1999, 493 en Verkeersrecht 1999, 283. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 195, 106. 
Zie o.m. Cass. 14 mei 1860, Pas. 1861, I, 272 en Cass. 19 december 1921, Pas. 1922, I, 110. 
Contra Brussel 19 november 1858, Pas. 1859, 341. 
A. VANDEPLAS, "De verjaring van de strafvervolging", l.c., 74. Zie o.m. Cass. 19 november 
1928, Pas. 1929, 1, 26; Cass. 13 oktober 1936, Pas. 1936, I, 383 en Cass. 13 april 1937, Pas. 
I, 111. 
Zie o.m. P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 42,291; R. DECLERCQ, o.c., nr. 195, 105 en Cass. 24 december 
191 7, Pas. 1918, I, 166. Zie ook de definities gegeven in Corr. Brussel 15 december 191 7,]. T. 
1919, 472 en Brussel 28 april 1938, Pas. 1938, II, 91. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 195, 105-106. 

1351 A. VANDEPLAS, noot onder Cass. 6 september 1978, R. W. 1978-79, 2105. 
1352 Cf infra, Daden die de verjaring stuiten, p. 190 e.v. 
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2.4.2. Daden van vervolging 

204. Een daad van vervolging is een daad van een bevoegd persoon, meestal 
doch niet noodzakelijk van het openbaar ministerie1353 , waardoor de strafvor
dering wordt ingesteld of verder uitgeoefend 13

54
• Die daad wordt gesteld met het 

doel de bestraffing van het misdrijf te bekomen 1355
. Het betreft dus alle daden 

die het vooronderzoek opstarten of afsluiten en de zaak aanhangig maken bij 
een onderzoeksgerecht of vonnisgerecht1356 . 

De daad dient wel rechtsgeldig te zijn om de verjaring te kunnen stuiten. Een 
nietige daad van vervolging stuit de verjaring niet1357

• Zo zal de verjaring bij
voorbeeld niet worden gestuit door een nietife beschikking tot verwijzing van 
de raadkamer1358 of een nietige dagvaarding1 59

• 

2.4.3. Enkele voorbeelden uit de rechtspraak 

205. De rechtspraak levert tal van voorbeelden van daden van onderzoek of 
vervolging die de verjaring al dan niet stuiten. De beslissing of een regelmatig 
overgelegd stuk de verjaring stuit, is trouwens geen exclusieve bevoegdheid van 
de feitenrechter, gezien het Hof van Cassatie zich bevoegd acht om de stuitende 
werking van dat stuk te onderzoeken 13

60
• Dit onderzoek van het Hof is overigens 

onafhankelijk van wat de bestreden beslissing daarover zegt 1361 • 

Hierna wordt een niet-exhaustief overzicht gegeven van daden waarvan de 
rechtspraak reeds heeft beslist of zij al dan niet stuitende werking kunnen wor
den verleend. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen daden (zowel van 
onderzoek als van vervolging) die de verjaring wel en niet stuiten. Tevens wor
den deze daden onderverdeeld al naargelang zij kaderen binnen het opsporings
onderzoek, het gerechtelijk onderzoek, de regeling der rechtspleging, of de fase 
ter terechtzitting. 

2.4.3.1. Daden die de verjaring stuiten 

A. In het kader van het opsporingsonderzoek 

206. Daden die de verjaring stuiten in het raam van een opsporingsonderzoek 
Zijn: 

Een proces-verbaal van vaststelling van een misdrijf door een officier van 

1.153 Cf. supra, randnr. 201, p. 187. 
1.154 Zie bv. Cass. 5 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1220 en R.W. 1999-2000, 1296, met noot A. 

'VANDEPLAS. 

l.1
55 A. VANDEPLAS, "De verjaring van de strafvervolging", /.c., 78 en M. FRANCHIMONT, A. JACOBS 

en A. MASSET, o.c., 91. 
1356 

1.H7 

1359 

1360 

W. WILMS, o.c., nr. 63, 55. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 229, 139. Zie ook supra, randnr. 201, p. 186. 
Cass. 30 januari 1985, Arr. Cass. 1984-85, 710, Rev. dr. pén. 1985, 591 en f. T. 1985, 445. 
De vordering tot dagvaarding van het openbaar ministerie aan de gerechtsdeurwaarder die 
voorafgaat aan de nietige dagvaarding (bv. omdat deze werd betekend aan een verkeerde woon
plaats), is wel een regelmatige stuitingsdaad (Cass. 26 april 1978, Arr. Cass. 1978, 995). 
Cf. Cass. 23 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 551; Cass. 24 mei J 989, Arr. Cass. 1988-89, 
1116 en Cass. 4 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 2. 

1361 Cass. 16 april 1997, Arr. Cass. 1997, 451. 
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1362 

1363 

1364 

1365 

1366 

1167 

1368 

1369 

1370 

gerechtelijke politie, optredend bij ontdekking op heterdaad, of door een 
wettelijk tot vaststelling bevoegd agent1362 . 

De vorderingen van de procureur des Konings strekkende tot het verhoren 
van de beklaagde1363 en tot het nagaan van zijn verklaringen, zelfs als ze 
werden uitgelokt door de beklaagde zelf1364

• 

Het kantschrift van de procureur des Konings met het oog op het verhoor 
van een verdachte 1365

• 

Het kantschrift van de procureur des Konings met het oog op de observatie 
van een verdachte 1366

• 

Een proces-verbaal van verhoor van een verdachte op verzoek van het open
baar ministerie uitgevoerd1367

. 

Een proces-verbaal van verhoor van een verdachte of van een getuige, door 
een adjunct-politiecommissaris, ambtshalve optredend, zonder opdracht 
van de procureur des Konings of van de onderzoeksrechter, in een zaak be
treffende een verkeersovertreding, waarvoor de optredende politieofficier 
bevoegd was ingevolîe artikel 62 van de Verkeerswet en artikel 3 van het 
Verkeersreglement136 

• 

Het schrijven van de procureur des Konings waarbij de bevelhebber van een 
politiedienst gelast wordt tot een inlichtingsplicht betreffende een wan
bedrijf over te gaan 13

69
. 

Het terugzenden door een politiecommissaris aan de ambtenaar van het 
openbaar ministerie van de stukken die de uitvoering van een door deze 
laatste voorgeschreven onderzoeksmaatregel vaststellen 1370

• 

Het proces-verbaal van verhoor van de benadeelde ingevolge het kantschrift 
van het openbaar ministerie om na te gaan of de benadeelde vergoed werd 13

71
• 

De brief van het openbaar ministerie, die een brief van de verzekeringsmaat
schappij aan de politie toestuurt met de vraag hoever het staat met het onder 
zoek 1372 • 

Het verzoek van het openbaar ministerie gericht tot een vertaler en strek
kend tot de vertaling van bepaalde stukken van het strafdossier 137

'. 

Het opstellen, door een afgevaardigde overheid, op vordering van het open
baar ministerie, van een proces-verbaal dat de uitvoering vaststelt van een 
door het openbaar ministerie bevolen onderzoeksverrichting 1374, op voor-

Cass. 14 juni 1949, Pas. 1949, I, 432; Cass. 17 maart 1958, Pas. 1958, !, 782 en Cass. 
17 maart 1975, Arr. Cass. 1975, 799. 
Cass. 5 juni 1950, Pas. 1950, I, 694. 
Cass. 8 september 1949, Arr. Cass. 1949-50, 508. 
Cass. 19 november 1928, Pas. 1929, I, 26 en Cass. 5 december 1949, Arr. Cass. 1949-50, 205. 
Corr. Marche-en-Famenne 26 maart 1953, J.L 1952-53, 255, met noot. 
Cass. 9 juni 1969, Pas. 1969, !, 911. 
Cass. 27 november 1979, Arr. Cass. 1979-80, 389. 
Cass. 2 september 1952, Arr. Cass. 1951-52, 678. 
Cass. 4 september 1967, Arr. Cass. 1967-68, 15. 

rn, Cass. 30 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1217 en Reu. dr. pén. 1982, 545. 
1372 

1373 

1.174 

Cass. 10 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1167. 
Pol. Hasselt 14 juni 1989, T Vred. 1990, 93. De neerlegging van de vertaalde stukken stuit de 
verjaring echter niet, omdat de vertaler niet bevoegd is om daden van onderzoek te stellen 
(R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 226, 138; zie ook P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 61,296, met verwij
zing naar Cass. fr. 7 juni 1934). 
Cass. 21 februari 1979, Arr. Cass. 1978-79, 746; Cass. 1 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 967, 
(tweede arrest) en Cass.-27 januari 1981, Arr. Cass. 1980-81, 575. 
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waarde dat het stuk opgesteld werd door een officier van gerechtelijke poli
tie of alleszins door een agent die wettelijk de bevoegdheid had om het mis
drijf vast te stellen. 
Het kantschrift van het openbaar ministerie bij de politierechtbank dat, in 
een verkeerszaak, aan een politiecommissaris vraagt na te gaan of de be
stuurder regelmatig verzekerd was 13

75
• 

De brief waardoor de Nederlandse officier van justitie de door de procureur 
des Konings gevorderde opdrachten ( ondervraging van de verdachte en ver
hoor van getuigen) na uitvoering terugstuurt1376. 
Het proces-verbaal dat opgesteld wordt ter uitvoering van een opdracht van 
het openbaar ministerie, op voorwaarde dat het opgesteld wordt door een 
officier van gerechtelijke politie of, in bijzondere gevallen, door een ander 
bevoegd politieambtenaar, die krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling 
bevoegd is om betreffende het bedoelde misdrijf daden van gerechtelijke po
litie te stellen, bijvoorbeeld het proces-verbaal waardoor een adjunct-poli
tiecommissaris aan het politieparket een bericht doorstuurt waarin een on
dergeschikte meldt dat het onderzoek, waarop een herinneringsbrief van het 
parket aandrong, reeds het voorwerp had uitgemaakt van een bepaald pro
ces-verbaal 1377. 
De akte waardoor een arbeidscontroleur, daartoe gevorderd door de ar
beidsauditeur, aan deze laatste een op een vroegere datum opgesteld proces
verbaal toestuurt1378. 
Het toezenden, door een politiecommissaris aan de procureur des Konings, 
van een proces-verbaal, opgesteld, op vraag van de procureur des Konings, 
door een adjunct-politiecommissaris1379, bijvoorbeeld een proces-verbaal 
van verhoor van de beklaagde1380. 
De brief waardoor de procureur des Konings een deskundige verzocht zijn 
verslag zo snel mogelijk neer te leggen 1381 . 
Het ondertekend kantschrift waardoor de procureur des Konings 1382 of de 
politiecommissaris die de procureur des Konings in het openbaar ministerie 
bij de politierechtbank bijstond1383 aan het ~emeentebestuur een inlichtin-

' genbulletin betreffende de verdachte vraagt1 84 ofwel het nazicht en de ver
' betering van de gegevens van zulk bulletin, ook al mocht later blijken dat de 
\ verstrekte inlichtingen onjuist zijn 1385. 
\ Een proces-verbaal dat in Nederland wordt opgesteld door leden van de 

gemeentepolitie die onder de leiding staan van een hulpofficier van justi
tie1386_ 

1375 

1376 

1.177 

1378 

1.179 

1380 

Cass. 15 december 1980, AR 6927, onuitg. 
Cass. 23 mei 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1113. 
Cass. 18 november 1975, Arr. Cass. 1976, 356. 
Cass. 5 februari 1973, Arr. Cass. 1973, 559. 
Cass. 20 november 1984, Arr. Cass. 1984-85, 396. 
Cass. 28 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 80. 

rn, Cass. 16 januari 1973, Arr. Cass. 1973, 483. 
1182 

11381 
L,!.184 

1185 

1386 

Cass. 25 oktober 1971, Arr. Cass. 1972, 202. 
Cass. 14 maart 1989, Arr. Cass. 1988-89, 808 en Verkeersrecht 1989, 254. 
Cass. 14 april 1999, Arr. Cass. 1999, 493 en Verkeersrecht 1999, 283. 
Cass. 25 april 1978, Arr. Cass. 1978, 977. 
Cass. 11 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, 907. 
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Een onderzoeksdaad verricht door de bevoegde vreemde overheid, overeen
komstig het beginsel locus regit actum 13

87
• 

Een daad van onderzoek die op verzoek van een Bel'ifisch magistraat door 
een bevoegd buitenlands magistraat wordt verricht 138 

. 

Het opstellen, door een bevoegd politieambtenaar, bijvoorbeeld door een· 
politiecommissaris, van het door het openbaar ministerie gevraagde inlich
tingenbulletin 1389 of het toesturen, door een adjunct-politiecommissaris, van 
een dergelijk inlichtingenbulletin 1390

• 

Het nazicht door een bevoegde politiecommissaris, op vraag van het open
baar ministerie, van een inlichtingenbulletin 1391

; ook de ondertekende vraag 
daartoe stuit de verjaring1392

• 

Een daad van onderzoek die gesteld werd op een ogenblik waarop de rede
lijke termijn reeds overschreden was 1393

• 

B. In het kader van het gerechtelijk onderzoek 

207. Daden die de verjaring stuiten in het kader van het gerechtelijk onderzoek 
ZIJn: 

1387 

1388 

1389 

1390 

De vordering van de procureur des Konings of de stelling als burgerlijke 
partij waardoor het onderzoek wordt geopend. 
De onderzoeksverrichtingen van de onderzoeksrechter (bijvoorbeeld de on
dervraging van de verdachte 1394 of van een getuige, plaatsbezoeken, huis
zoekingen en inbeslagnames, rogatoire commissies, etc.) of de onderzoeks
verrichtingen die op diens bevel werden uitgevoerd 1395

• 

Het proces-verbaal van een officier van gerechtelijke politie dat de uitvoe
ring vaststelt van door de onderzoeksrechter bevolen maatregelen u 96

• 

De vordering van de onderzoeksrechter waarbij de directeur van de bijzon
dere dienst der directe belastingen aangezocht wordt facturen te overhandi
gen met het oog op hun inbeslagneming 1397

. 

Het overzenden, door de hoofdcommissaris voor gerechtelijke opdrachten, 
aan de onderzoeksrechter, van het proces-verbaal waardoor de uitvoering 
wordt vastgesteld van een door deze bevolen opdracht 1398

. 

Cass. 28 september 1976,Arr. Cass. 1977, 115 en Corr. Charleroi 13 juli 1956,j.T. 1957,226, 
met strijdige noot W. DECAMP. 

Cass. 23 mei 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1113. 
Cass. 4 december 1979, Arr. Cass. 1979-80, 415. 
Cass. 19 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 577. 

rn, Cass.4december1979,Arr. Cass.1979-80,415;Cass.17decemher1985,Arr. Cass.1985-86, 
587, R. W. 1986-87, 48, met noot A. VANDEPI.AS en Verkeersrecht 1986, 157; Cass. 5 januari 
1988, Arr. Cass. 1978-88, 563; Cass. 8 mei 1990, Arr. Cass. 1989-90, 1150 en Verkeersrecht 
1990, 281, met noot; Cass. 19 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 577. 

1392 

1193 

1394 

1195 

1397 

1.198 

Cass. 25 oktober 1971, Pas. 1972, I, 185; Cass. 25 april 1978, Arr. Cass. 1978, 977 en Cass. 
18 september 2002, Pas. 2002, 16 72. Ook de toezending van het kantschrift aan de politie
commissaris van de woonplaats van een verdachte door de politiecommissaris die de procureur 
des Konings bij de politierechtbank bijstaat, stuit de verjaring (Cass. 14 maart 1989, Arr. Cass. 
1988-89, 808 en Verkeersrecht 1989, 254). 
Cass. 20 maart 1990, Arr. Cass. 1989-90, 935 enj.T. 1991, 357. 
Cass. 4 april 1955, Pas. 1955, I, 868. 
Cass. 21 februari 1979, Pas. 1979, I, 745. 
Cass. 24 maart 1982, Arr. Cass. 1981-82, 919. 
Corr. Antwerpen 15 januari 1974, R. W. 197.1-74, 2516. 
Cass. 27 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1286 en R. W. 1989-90, 1220, met noot A. VANDEPLAS. 
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De regelmatige uitvoering in het buitenland van een rogatoire commissie 
uitgaande van een Belgische onderzoeksrechteru99

. 

De brief waarin de onderzoeksrechter de aan?estelde deskundige verzoekt 
zijn verslag zo spoedig mogelijk neer te leggen 400 . 
Het kantschrift waardoor de onderzoeksrechter de hoofdgriffier verzoekt 
een beschrijving te geven van de in beslag genomen voorwerpen 1401 . 
De beschikking tot mededeling met het oog op de regeling der rechtsple
ging1402_ 
De vordering van de procureur-generaal tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis, gericht aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling 1403. 
Een proces-verbaal dat in Nederland werd opgemaakt door leden van de 
gemeentepolitie die aldaar onder leiding staan van een met de hoedanigheid 
van hulpofficier van Justitie beklede opsporingsambtenaar, in het kader van 
een door de Nederlandse en Belgische rechterlijke autoriteiten gedane aan
gifte tot uitlokking van strafvervolging, overeenkomstig art. 42.2 Benelux
Uitleveringsverdrag1404. 

C. In het kader van de regeling der rechtspleging 

208. Daden die de verjaring stuiten in het kader van de regeling der rechtsple
ging Zijn: 

De eindvordering van de procureur des Konings1405 en de behandeling van 
de zaak door de raadkamer of door de kamer van inbeschuldigingstelling. 
De beschikking van verwijzing naar de correctionele rechtbank of naar de 
politierechtbank1406. 
Het uitstellen van de zaak door het onderzoeksgerecht. 

D. In het kader van de rechtspleging voor het vonnisgerecht 

209. Daden die de verjaring stuiten in het kader van de rechtspleging ten gronde 
Zijn: 

De uitvoering door de burgemeester van de onderzoeksverrichtingen waar
bij de procureur des Konings vraa~t of het afschrift van de dagvaarding aan 
de beklaagde werd overhandigd 14( 7• 

Een kantschrift door een lid van het openbaar ministerie verzonden aan de 
griffier van de politierechtbank teneinde een uittreksel uit een vonnis te be-

1399 Cass. 23 mei 1979, Rev. dr. pén. 1979, 695 en Cass. 23 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 
551. 

140° Cass. 4 december 1961, R. W. 1962-63, 535 en Rev. dr. pén. 1961-62, I031; Cass. 1 december 
1970, Arr. Cass. 1971, 320. 

1401 Cass. 4 december 1973, Arr. Cass. 1974, 385. Zie ook Cass. 1 december 1970, Pas. 1974, I, 
366. 

1402 Cass. 17 oktober 1978, Arr. Cass. 1978-79, 187 en Cass. 4 januari 1983, Arr. Cass. 1982-83, 
576. 

1401 Cass. 30 januari 1967, Arr. Cass. 1966-67, 670 en Pas. 1967, I, 663. 
1404 Cass. 11 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, 907 en Pas. 1989, I, 813. 
1401 Cass. 2 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 282 en R. W. 2000-01, 943, met noot. 
1406 Cass. 19 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, 955 en Pas. 1989, I, 856. 
1407 Cass. 3 n1ei 1977, Arr. Cass. 1977, 902. 
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14()8 

!409 

1410 

komen om te bewijzen dat de verdachte in staat van herhaling was 14
cl8. 

De akte waarbij een lid van de politie, op verzoek van het openbaar minis
terie, vaststelt dat een uitnodiging om te verschijnen afgegeven werd aan een 
getuige 1409

• 

De vordering tot dagvaarding, uitgaande van het openbaar ministerie 1410
, 

evenals de daarop volgende dagvaarding zelf1411
, ook als de vordering uit

gaat van de politiecommissaris die aangesteld was om _de procme1:1r çle_sJ(o
nings_aJs openbaar ministerie bij de politierechtbank bij te staan 1412

• De vor
dering tot dagvaarding stuit ook al komt ze in feite maar bij de gerechtsdeur
waarder toe nadat de verjaringstermijn verstreken is 14 13 of al moet de 
gerechtsdeurwaarder ze terugsturen, omdat de verdachte zijn woonplaats 
niet meer heeft op de in het inlichtingenbulletin aangewezen plaats 141 

• 

De dagvaarding voor een ratione personae onbevoegde rechter 141
', of als het 

openbaar ministerie, na verwijzing door de raadkamer, laat dagvaarden en 
de rechtbank zich nadien territoriaal onbevoegd verklaart 1416

• Maar de dag
vaarding, voor overtreding, voor de correctionele rechtbank, die ratione ma
teriae onbevoegd is, stuit de verjaring niet 1417

• Beslist werd ook dat de daden 
die werden gesteld tijdens de behandeling van een zaak voor een onbevoegde 
strafrechter de verjaring niet stuiten 1418

• 

De dagvaarding na verwijzing door de raadkamer voor de rechtbank, ook 
al verklaart die zich nadien territoriaal onbevoegd 1419

• 

De dagvaarding om te verschijnen voor de beroepsinstantie op verzoek van 
het openbaar ministerie betekend, ongeacht of het hoger beroep uitgaat van 
het openbaar ministerie zelf of van de beklaagde1420

• 

De rechtstreekse dagvaarding uitgaande van de benadeelde1421 in de mate 
dat zij ontvankelijk is 1422

• 

De betekening, door een bij de ,gost aangetekende omslag, van een dagvaar-J 
ding voor de politierechtbank 1 21

• 

Cass. 19 december 1972, Arr. Cass. 1973, 409. 
Cass. 20 juli 1976, Arr. Cass. 1976, 1231. 
Cass. 7 december 1976, Pas. 1977, 1, 39 l. 

1411 Cass. 7 december 1959, Pas. 1960, 1,407 en Rev. dr. pén. 1959-60, 695; Cass. 23 februari 1971, 
Arr. Cass. 1971, 605; Cass. 8 mei 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1170; Cass. 26 juni 1990, Arr. Cass. 
1989-90, 1393; Cass. 4 september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 2 en J.T 1991, 643; Cass. 
5 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1220 en R. W. 1999-2000, 1296, met noot A. VANDEPLAS. 

1412 

14].) 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

1420 

Cass. 6 april 1976, Arr. Cass. 1976, 902; Cass. 10 januari 1978, Arr. Cass. 1978, 549; Cass. 
23 januari 1985, Arr. Cass. 1984-85, 669 en Verkeersrecht 1985 153. -
Cass. 7 december 1976, Arr. Cass. 177, 396. 
Cass. 26 april 1978, Arr. Cass. 1978, 995. 
Cass. 17 april 1899, Pas. 1899, I, 185. De daden die door een onbevoègdc rechter worden 
gesteld, stuiten de verjaring echter niet (Corr. Brugge 6 maart 2002, TW. V.R. 2002, afl. 1, 26.). 
Cass. 15 december 1930, Pas. 1931, I, 17 en de conclusie van SARTlNI VAN DF KERCKHOVE. 

Cass. 9 oktober 1905, Pas. 1906, I, 7. 
Corr. Brugge 6 maart 2002, TW. V.R. 2002, 26. 
Cass. 15 december 1930, Pas. 1931, I, 17. 
Cass. 7 juni 1971, Pas. 1971, I, 950. 

1421 Brussel 13 december 1985, R. W. 1986-87, 185, met noot A. VANDEPLAS. 
1422 

142 ~ 
P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 54, 294. 
Cass. 15 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 587, Verkeersrecht 2000, 349, J.LM.B. 2000, 1121, 
met noot A. JACOB,, en]. T 2000, 557. 
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Het kantschrift waarmee de politiecommissaris die de procureur des Ko
nings bijstaat voor de politierechtbank, laat nagaan of de benadeelde reeds 
vergoed is 1424

• 

Het verzenden, door de politiecommissaris aan het parket, van de akte 
waarin het betekenen van de dagvaarding aan de beklaagde wordt vastge
steld 1425; een kantschrift van de procureur des Konings dat aan de politie
commissaris vroeg of het afschrift van het exploot aan de beklaagde werd 
overhandigd evenals de uitvoering, door de burgemeester, van de opdracht 
van de procureur des Konings die vroeg of het afschrift van de dagvaarding 
aan de beklaagde overhandigd werd 1426

• 

De vordering tot dagvaarding van een getuige 1427
. 

- lDe handeling waarbij de politiecommissaris de akte houdende vaststelling 
van de aan een getuige gedane afgifte van de kennisgevin8 om te verschijnen, 
toezendt aan het parket van de procureur des Konings14 8

• 

- De toezending van de stukken door de procureur des Konings aan de griffie 
van het hof van beroep overeenkomstig art. 207 Sv. 1429

. 

1 De akte, ondertekend door een lid van de rijkswacht - het was in werkelijk
! heid een officier van gerechtelijke politie - daartoe aangezocht door het 
/ openbaar ministerie en waarbij de afgifte van een uitnodiging om te verschij
~ nen aan een getuige werd vastgesteld1430 evenals de toezending, door de po
\ litiecommissaris aan de procureur des Konings, van de vaststelling van zulke 
\,afgifte 14

31
• 

Onderzoeksverrichtingen ter terechtzitting van het vonnisgerecht1432
• 

1424 

Het vonnis waardoor twee zaken worden samengevoegd, al blijkt achteraf 
dat de zetel onregelmatig was samengesteld1433

• 

Het vonnis waarbij de zaak in beraad wordt genomen en de uitspraak tot 
een latere datum wordt uitgesteld1434

. 

Het beroepen vonnis waarbij de beklaagde op de strafvordering werd ver
oordeeld 1435

• 

Het vonnis waardoor de zaak wordt uitgesteld1436
, om welke reden ook 1417

. 

Cass. 30 juni 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1279, R.W. 1981-82, 2099, met noot A. VANDEPLAS, 

Rev. dr. pén. 1982, 545 en Pas. 1981, I, 1257. 
1425 Cass. 8 oktober 1986, Arr. Cass. 1986-87, 158. 
1426 Cass. 3 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 902 en Cass. 7 april 1981, Arr. Cass. 1980-81, 891. 
1427 

1428 

1429 

1410 

Cass. 26 mei 1930, Pas. 1930, I, 237. 
Cass. 1 maart 1989, Arr. Cass. 1988-89, 747 en Pas. 1989, I, 669. 
Cass. 24 maart 1987, R. W. 1987-88, 194, met noot A. VANDEPLAS; Cass. 26 juni 1990, 
Arr. Cass. 1989-90, 1393 en Bergen 1 december 2000, Rev. dr. pén. 2001, 592, met noot. 
Cass. 20 juli 1976, Arr. Cass. 1976, 1231. 

1411 Cass. 1 maart 1989, Arr. Cass. 1988-89, 747. 
1412 

143) 

1434 

1436 

Cass. 21 maart 1949, Arr. Cass. 1948-49, 188 en Cass. 15 februari 1983, Arr. Cass. 1982-83, 
764. 
Cass. 25 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 579. 
Cass. 8 december 1969, Arr. Cass. 1969-70, 339 en Pas. 1970, I, 318; Cass. 10 mei 1977, 
Arr. Cass. 1977, 922. 
Cass. 21 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1296 en Pas. 1985, I, 1177. 
Cass. 19 juni 1882, Pas. 1882, I, 131; Cass. 9 november 1931, Pas. 1931, I, 283 en Rev. dr. 
pén. 1931, 1112; Cass. 29 mei 1972, Pas. 1972, I, 898; Cass. 19 januari 1982, Arr. Cass. 1981-
82, 625; Cass. 7 maart 1984, Arr. Cass. 1983-84, 863; Cass. 7 november 1984, Arr. Cass. 
1984-85, 350; Cass. 26 april 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1148; Cass. 5 februari 1997, Arr. Cass. 
1997, 166; Cass. 17 maart 1999, Arr. Cass. 1999, 391 en Cass. 5 oktober 1999, Arr. Cass. 
1999, 1220 en R. W. 1999-2000, 1296, met noot A. VANDEPLAS. 
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De bij verstek gewezen beslissing, wanneer de beslissing op de strafvorde
ring op verzet wordt gewezen 1438. 
Het vonnis van veroordeling, behalve ten opzichte van de beklaagde voor 
wie het kracht van gewijsde verkrijgt. De verjaring is gestuit ten opzichte 
van de beklaagden voor wie de zaak verder gaat1439, bijvoorbeeld in hoger 
beroep1440 of na verzet1441 . 
Het instellen van hoger beroep door het openbaar ministerie of de burger
lijke partij 1442, bijvoorbeeld door betekening aan de beklaagde1443. 
Het betekenen van een verstekvonnis aan de beklaagde1444 evenals de vor
dering daartoe van het openbaar ministerie1445. 
Het kantschrift van het openbaar ministerie aan een politiecommissaris om i 
een kopie van de betekening van het verstekvonnis aan de beklaagde te over
handigen, ook al verklaart het vonnis op verzet de verstekprocedure nie
tigI446. 
Een proceshandeling die verricht werd door een rechtscollege waarvan de 
latere uitspraak gecasseerd wordt, indien de cassatie tot die uitspraak be
perkt blijft1447. 

2.4.3.2. Daden die de verjaring niet stuiten 

210. De rechtspraak geeft ook tal van voorbeelden van daden die de verjaring 
niet stuiten: 

1437 

1418 

[4 ~9 

1440 

1441 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

1447 

1448 

1449 

De toebedeling van het dossier aan een kamer van het hof van beroep door 
de eerste voorzitter1448. 
Een nietige akte1449, bijvoorbeeld een proces verbaal van de terechtzitting 
dat door de voorzitter niet ondertekend werd1450, of de behandeling van de 
zaak ter terechtzitting van het vonnisgerecht als later blijkt dat van de zetel 
een rechter deel uitmaakte die in de zaak niet mocht zitting nemen 14

51 . 

Cass. 4 januari 1989, Arr. Cass. 1988-89, 530, R. W 1989-90, 813, met noot A. VANDEPLAS en 
Rev. dr. pén. 1989, 428, met noot; Cass. 19 september 1989, Arr. Cass. 1989-90, 84 en Cass. 
4 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 2. 
Cass. 18 november 1986, Arr. Cass. 1986-87, 377. 
Cass. 18 mei 1983, Arr. Cass. 1982-83, 1151. 
Cass. 21 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1296. 
Cass. 18 november 1986, Arr. Cass. 1986-87, 377. 
Cass. 27 oktober 1930, Pas. 1930, 339 en Rev. dr. pén. 1931, 62; Cass. 26 december 1933, Pas. 
1934, I, 122; Cass. 10 juni 1963, Pas. 1963, I, 1074 en Rev. dr. pén. 1963-64, 369. 
Cass. 3 oktober 1984, Arr. Cass. 1984-85, 196 en J.T. 1985, 204. 
Cass. 9 oktober 1967, Pas. 1968, I, 178. 
Cass. 15 februari 1983, Arr. Cass. 1982-83, 764. 
Cass. 21 september 1993, Arr. Cass. 1993, 729. 
Cass. 10 februari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 736 en Rev. dr. pén. 1988, 681. 
Cass. 19 december 2000, Arr. Cass. 2000, 2034, R. W 2000-01 (verkort), 1493, met noot A. 
VANDEPLAS en T. Strafr. 2001 (verkort), 198. 
Cass. 13 oktober 1930, Pas. 1930, !, 319, Rev. dr. pén. 1930, 1090; Cass. 25 januari 1977, Pas. 
1977, I, 559; Cass. 10 januari 1985, ]. T. 1985, 445; Cass. 30 januari 1985, Arr. Cass. 1984-
85, 710, Rev. dr. pén. 1985, 591 en J.T. 1985, 445. Zie ook Corr. Luik 19 maart 1964, Pas. 
1965, III, 64, met noot en].T. 1964, 529. 

1450 Brussel 27 april 1999, T. Strafr. 2000, 36. 
1451 Cass. 25 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 579. 
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1452 

1453 

1454 

1455 

1456 

1457 

1458 

1459 

Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

Een proces-verbaal, ambtshalve opgesteld door een lid van de rijkswacht 
voor een misdrijf uit het Strafwetboek en buiten het ?<eva! van ontdekking 
op heterdaad of aanzoek van het hoofd van een huis1 52

• 

De dagvaarding voor een rechtbank die ratione materiae onbevoegd is1451
• 

De vordering tot dagvaarding die een manifeste vergissing bevat inzake de 
woonplaats van de beklaagde terwijl het openbaar ministerie van deze ver
gissing op de hoogte was 1454

• 

De daden van onderzoek en vervolging welke het verzoek tot vervolging 
voorafgaan, wanneer de wet de uitoefening van de publieke vervolging af
hankelijk stelt van zulk verzoek1455

• 

Het kantschrift, door de ambtenaar van het openbaar ministerie aan de grif
fier gericht en deze aanzoekende een vonnis van veroordeling te betekenen 1456

• 

Een proces-verbaal, in een gewone strafzaak zelfs op vordering van de pro
cureur des Konings of van de onderzoeksrechter opgesteld door een wacht
meester van de rijkswacht, omdat die, behoudens uitzonderingen, geen per
soon is die bevoegd is om daden van onderzoek te stellen1457

. 

Een niet voor eensluidend ondertekende fotokopie van een betekeningakte 
van het vonnis bij verstek werd gewezen 1458

• 

Het opmaken van een uittreksel uit het strafregister van de beklaagde door 
het hoofd van het centraal strafregister op verzoek van de procureur des 
Konings 1459 • 

Het opstellen, toesturen of verbeteren van een inlichtingenbulletin, zelfs op 
vraag van het openbaar ministerie, door een persoon die wellicht regelmatig 
een administratieve functie in de gemeentelijke diensten bekleedt maar geen 
macht heeft om daden van gerechtelijke politie te stellen ofwel door een 
"daartoe in het bijzonder aangestelde politieagent" die evenmin de vereiste 
hoedanigheid heeft1460

• Heeft de optredende persoon wel de vereiste hoeda
nigheid dan nog zal het opstellen van een inlichtingenbulletin geen stuitende 
kracht hebben indien er geen opdracht is gegeven door een bevoegde onder
zoekende of vervolgende magistraat 1461

. 

Het opstellen of opsturen van een uittreksel uit het centraal strafregister 
door de bevoegde ambtenaar, die echter niet bevoegd is om daden van on
derzoek te stellen1462

, hoewel het hem toegestuurde verzoek van het open
baar ministerie de verjaring wel stuit. 

Cass. 17 maart 1975, Arr. Cass. 1975, 799, met noot. Zie ook Antwerpen 24 november 1999, 
R. W. 2001-02, 1359 (stuitende werking van een aanvullend proces-verbaal opgesteld door de 
opsporingsinspectie van de administratie der douane en accijnzen bevattende verklaringen van 
en gegevens over de beklaagde), met noot F. GOOSSENS en S. VANDYC:K. 
Cass. 9 oktober 1905, Pas. 1906, I, 7. Zie echter ook W. WILMS, o.c., nr. 55, 49. 
Pol. St.-Truiden 3 mei 1989, Limb. Rechts!. 1990, 50, met noot M. SCHOTSMANS. 
Cass. 2 september 1952, Arr. Cass. 1951-52, 677. 
Cass. 19 november 1951, Arr. Cass. 1951-52, 128. 
Cass. 14 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 329. 
Cass. 11 maart 1980, Arr. Cass. 1979-80, 856 en Pas. 1980, I, 850. 
Cass. 5 november 1980, Arr. Cass. 1980-81, 252, Pas. 1981, !, 278 en Rev. dr. pén. 1981, 204. 
Zie ook Cass. 14 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 724, R. W. 1984-85, 129, met noot en Pas. 
1984, I, 668. 

146° Cass. 28 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 80 en Cass. 15 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 968. 
1461 Cass. 5 januari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 563 en Cass. 16 april 1997, Arr. Cass. 1997, 451. 
1462 Cass. 5 november 1980, Arr. Cass. 1980-81, 252 en Cass. 14 februari 1984, Arr. Cass. 1983-

84, 724 en R. W. 1984-85, 129, met noot. 
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1463 

1464 

1465 

1466 

1467 

1468 

1469 

Het opsturen, door een griffier aan het openbaar ministerie, van een uittrek
sel van een vonnis, door het openbaar ministerie gevraagd, hoewel deze 
vraag zelf de verjaring stuit. 
Het voorstel tot minnelijke schikking vanwege het openbaar ministerie1463 

en de weigering van de verdachte om daar op in te gaan. 
Het voorstel tot strafbemiddeling1464. 
Een zogenaamd "vóórvoorstel" tot minnelijke schikking waarbij het open
baar ministerie aan de verdachte laat weten dat een minnelijke schikking 
zou kunnen worden overwogen als alle schade vergoed is. De verjaring 
wordt echter wel gestuit als het openbaar ministerie, naast die mededeling, 
de politie ook opdracht geeft te onderzoeken of de schade werkelijk vergoed 
is of wordt. 
Het stuk waarbij de politiecommissaris aan het bevoegde parket als gevolg 
aan een herinneringsbrief van dit parket, strekkende tot spoedige uitvoering 
van een voorgeschreven verhoor van de verdachte, meldt dat het proces
verbaal van bedoeld verhoor reeds aan het parket was toegestuurd1465. 
De eenvoudige klacht van de door het misdrijf benadeelde persoon 1466 en het 
proces-verbaal waarin die klacht wordt vastgesteld. De verjaring wordt ech
ter wel gestuit als de procureur des Konings een hem toegezonden klacht
brief aan een politiedienst toestuurt voor bevestiging van de klacht, of aan 
de onderzoeksrechter in het kader van een vordering tot gerechtelijk onder
zoek. 
Het bericht van de procureur des Konings dat de zaak geseponeerd werd. 
Een vraag om signalement in het Schengen-systeem, vermits het een louter 
administratieve handeling betreft die eigen is aan het openbaar ministe
rie'467_ 
Het neerleggen, door de deskundige, van het hem gevraagde verslag1468 . De 
verjaring zou echter wel gestuit worden door de akte waardoor de onder
zoeksrechter de neerlegging vaststelt en, impliciet althans, aanneemt dat de 
deskundige de hem gegeven opdracht volledig heeft uitgevoerd. Ook andere 
daden die door een deskundige worden gesteld, hebben geen stuitende wer
king 1469 _ 
De beschikking tot buitenvervolgingstelling van het onderzoeksgerecht1470. 
Het hoger beroep dat door de beklaagde wordt aangetekend1471 . 

Cass. 12 mei 1969, Arr. Cass. 1970, 907 en R.W. 1969-70, 472; Cass. 20 november 1979, 
Arr. Cass. 1979-80, 359 en Cass. 19 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 577. Zie ook Corr. 
Leuven 30 maart 1995, R. W. 1996-97, 1163. Contra maar ten onrechte: Pol. Hasselt 6 februari 
1985,J.J.P. 1987, 243. Een voorstel tot minnelijke schikking levert ook geen grond tot schor
sing van de verjaring op (Cass. 20 november 1979, Pas. 1980, I, 366 en Cass. 4 december 1979, 
Pas. 1980, I, 415). 
Corr. Luik 31 mei 1999, J.L.M.B. 1999, 1224. 
Cass. 18 november 197S, Arr. Cass. 1975-76, 356. 
Cass. 9 januari 1991, Rev. dr. pén. 1991, 399 en K.!. Antwerpen 7 november 1978, R. W. 1979-
80, 2171, met noot J.P. SPREUTELS. Zie ook P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 53, 294, die verwijst naar 
Cass. fr. 14 februari 1874. 
Arr. Rb. Luxemburg 18 oktober 2001, Rev. dr. pén. 2002, 281. 
Cass. 3 oktober 1960, R. W. 1960-61, 1482; Pas. 1961, I, 129 en Rev. dr. pén. 1960-61, 789. 
Cf. P.-A. BELVAUX, o.c., die verwijst naar Cass. fr. 7 juni 1934. 

1470 Contra Luik 2 december 1937, Pas. 1938, II, 137 en Brussel 6 juni 1962, Pas. 1963, II, 190. 
1471 Cf. P.-A. BELVAUX, o.c., nr. 57,294. 
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Daden die gesteld worden tijdens de behandeling van de zaak voor een on
bevoegd strafgerecht1472

• 

Maatregelen van inwendige orde, zoals de beslissing van de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg om een onderzoeksrechter te vervangen 1473

• 

Het toezenden van een dossier door de hoofdgriffier van de112.lJti~rechtbank" 
aan de procureur des Konings 1474. 

Het toesturen van een dossier door de zogenaamde ambtenaar van het open
baar ministerie bij de politierechtbank aan de procureur des Konings met 
het oog op de behandeling in graad van beroep. Het betreft immers een 
bewerking die bij dezelfde persoon, bij hetzelfde ambt blijft1475

• Dat geldt 
overigens voor eender welk kantschrift of stuk dat van het parket bij de 
politierechtbank aan de procureur des Konings van het arrondissement 
wordt overgemaakt. 
Een kantschrift van de procureur des Konings aan de politiecommissaris die 
hem bijstond als openbaar ministerie bij de politierechtbank1476

• 

Een vonnis van samenvoeging dat werd gewezen door een onregelmatig sa
mengestelde zetel1477

• Wordt tegen dit vonnis echter geen rechtsmiddel aan
gewend, dan is de nietigheid gedekt en wordt aan het vonnis toch stuitende 
kracht toegekend. 

2.5. Omvang van de stuiting 

211. Gezien lang niet alle strafzaken beperkt zijn tot één enkel strafbaar feit en 
één enkele dader, rijst de vraag of een daad van onderzoek of vervolging die 
wordt gesteld met betrekking tot een van de feiten of een van de daders, ook 
stuitende werking heeft ten aanzien van de andere feiten of daders. Het ant
woord is, zoals hierna wordt uiteengezet, op beide vragen bevestigend. 

2.5.1. Ten aanzien van andere feiten 

212. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat de gevolgen van de 
daden die de verjaring van de strafvordering betreffende een misdrijf stuiten, 
zich niet enkel uitstrekken tot de andere misdrijven die met het eerste misdrijf 
de uitvoering zijn van een zelfde opzet en daarmee dus slechts één enkel misdrijf 
opleveren 1478

, maar ook tot alle samen behandelde of be.rechte misdrijven die 

1472 Corr. Brugge 6 maart 2002, T.W. V.R. 2002, afl. 1, 26. 
1473 Brussel 29 december 1970, l T. 1971, 400. 
1474 Cass. 7 fe_br_uari 1990, Arr,_Çg§s'-12§2_:_~00 _Z,36_en_ Yerkl'.'er_;:re_ctL1--92Q, 24 7. 
1475 Cass. 18 februari 1975, Arr. Cass. 1975, 678. Zie tevens Cass. 10 mei 1978, Rev. dr. pén. 1978, 

787, met noot R.S.; Cass. 22 januari 1985, Pas. 1985, I, 588; Cass. 19 november 1985, 
Arr. Cass. 1985-86, 392 en R. W. 1985-86, 2246, met noot A. VANDEPLAS. 

1476 Cass. 1 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 975; Cass. 22 januari 1985, Arr. Cass. 1984-85, 666; 
Cass. 18 september 1985, Arr. Cass. 1985-86, 63; Cass. 19 november 1985, Arr. Cass. 1985-
86, 392 en R. W. 1985-86, 2246, met noot A. VANDEPLAS. Zie ook Cass. 10 mei 1978, Rev. dr. 
pén. 1978, 787, met noot R.S. 

1477 

1478 
Cass. 25 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 579. 
Cf. Cass. 12 juni_l950, Arr. Cass. 1950, 629; Cass. 20 januari 1958, Arr. Cass. 1958, 312 en 
Cass. 5 februari 1973, Arr. Cass. 1973, 559. 

LARCIER 



Hoofdstuk IV • De verjaring van de strafvordering naar Belgisch recht 201 

door intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn 1479
• Zo zal bij

voorbeeld de stuitende werking van de ondervraging van een welbepaalde ver
dachte over een welbepaald feit zich ook uitstrekken tot de andere verdachten 
en de andere feiten die als geheel aan één procedure onderworpen zijn in het 
belang van de goede rechtsbedeling1480

• Alhoewel er uiteraard wel een zekere 
mate van analogie bestaat met het bevoegdheidsbepalende begrip samen
hang 1481

, mag deze analogie toch niet al te zeer worden doorgetrokken. Zo zal 
bijvoorbeeld een stuitingsdaad die betrekking had op een aanvankelijk samen
hangend feit, maar waarvoor het onderzoeksgerecht nadien een beschikking tot 
buitenvervolgingstelling heeft verleend, toch zijn stuitende werking behouden, 
niettegenstaande het feit dat er voor het vonnisgerecht uiteraard geen sprake 
meer kan zijn van samenhang 1482

. Anders gesteld, het stuitend effect van een 
daad van onderzoek of van vervolging moet worden uitgebreid tot alle feiten 
waarvoor het onderzoek en de uitspraak op grond van samenhang gelijktijdig 
gebeuren, ook al vond achteraf een splitsing van de vervolgingen plaats 1483 . 

Hetzelfde geldt trouwens wanneer verwante feiten pas na de stuiting in de ver
volging worden betrokken 1484

• Ook dan geldt de stuitingsdaad ook voor de 
aanverwante feiten. 

2.5.2. Ten aanzien van andere personen 

213. Luidens artikel 22 tweede lid V.T.Sv. begint met de stuitingsdaad een 
nieuwe termijn van gelijke duur te lopen, zelfs ten aanzien van personen die 
daarbij niet betrokken waren. De stuiting van de verjaring werkt derhalve in 
rem en niet in personam 1485

. Het Hof van Cassatie verduidelijkte dit door te 
stellen dat de stuiting geldt voor alle mededaders en medeplichtigen van het
zelfde misdrijf, ook al waren zij in feite vreemd aan de daad van onderzoek of 
van vervolging 1486 en ook al worden ze pas later en zelfs afzonderlijk ver-

1479 

1480 
Cass. 26 mei 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1318, Pas. 1987, I, 1187 en Verkeersrecht 1988 8. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 204, 116. Uiteraard treft het stuitend gevolg niet die feiten die totaal 
vreemd waren aan het onderzochte of vervolgde misdrijf, ook al vormen deze vreemde feiten 
op zichzelf ook een misdrijf (c( Cass. 29 oktober 1945, Pas. 1945, I, 262). 

1481 Zie over dit begrip o.m. F. D'HONT, "Is er samenhang in de 'samenhang'?", in Ph. TRAEST en 

1482 

1483 

1484 

1485 

1486 

A. DE NAUW (eds.), Strafrecht. Wie is er hang van het strafrecht?, Postuniversitaire Cyclus 
Willy Delva 1997-1998, Gent, Mys & Breesch, 1998, 35-62. 
Zie bv. Cass. 6 januari 1969, Arr. Cass. 1969, 431. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 204, 116. 
Cf. Cass. 8 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 531, J.L.M.B. 2000, 119 en Reu. dr. pén. 2000, 844. 
B. SPRIET, "Omvang van de stuiting van de verjaring in strafzaken", noot onder Corr. Antwer-
pen 6 juni 1986, R.W. 1986-87, 2112. Soms wordt ook gezegd dat de stuiting erga omnes 
werkt (Kh. Oostende 6 november 1957, R.W. 1957-58, 1303). 
Cass. 2 mei 1950, Pas. 1950, 1,610; Cass. 12 juni 1950, Pas. 1950, I, 706; Cass. 5 januari 
1953, Pas. 1953, I, 295; Cass. 16 november 1953, Pas. 1954, I, 212; Cass. 8 maart 1954, 
Pas. 1954, I, 599; Cass. 19 januari 1959, Pas. 1959, 1,497; Cass. 27 juni 1966, Pas. 1966, 
I, 1386; Cass. 7 november 1966, Pas. 1967, I, 306 en Cass. 11 mei 1971, Pas. 1971, I, 842. 
Zie ook Gent 24 november 1960, R.W. 1960-61; Corr. Kortrijk 7 december 1961, R.W. 
1961-62, 1672; Brussel 6 juni 1962, Pas. 1963, II, 190; Brussel 27 januari 1965, Pas. 1966, 
II, 27; Corr. Aarlen 17 januari 1968, J.L 1967-68, 290 en Brussel 23 januari 1981, Pas. 
1981, Il, 36. 
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volgd 148
ï. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een strafvervolging ten aanzien 

van een vermeende dader leidt tot een vrijspraak en dat daarna pas de werke
lijke dader aan het licht komt. Bij de uitoefening van de strafvordering ten 
aanzien van deze laatste kan dan rekening gehouden worden met de daden van 
onderzoek en vervolging die plaatsvonden ten aanzien van de vrijgesproken 
verdachte 1488

• 

3. Schorsing van de verjaring 

3. 1. Begrip en gevolgen 

214. Traditioneel wordt de schorsing van de verjaring omschreven als een tijde
lijke en eerder uitzonderlijke stilstand van de verjaring, welke haar grondslag 
vindt in de wettelijke onmogelijkheid om te vervolgen. Doorgaans wordt daarbij 
ook verwezen naar het adagium "contra non valentem agere non currit prae
scriptio ". Anders dan bij de stuiting, is er bij schorsing geen sprake van verlies 
van de reeds verstreken termijn: eenmaal de schorsingsgrond ophoudt te be
staan, loopt de verjaring opnieuw verder. De termijn gedurende dewelke de ver
jaringstermijn reeds heeft gelopen voorafgaand aan de schorsingsgrond, blijft 
dus verworven. De schorsing is derhalve niet meer dan een oponthoud in de 
verjaring 1489

. Zij neemt een aanvang op de dag waarop de schorsingsgrond ont
staat en blijft voortduren tot en met de dag waarop de schorsingsgrond ophoudt 
te bestaan. De verjaring begint dus opnieuw te lopen daags na de opheffing van 
de schorsingsgrond 1490

. Om na te gaan of de verjaring bereikt is, dient men dus 
de periode voorafgaand aan de schorsing en deze erna, op te tellen 1491

. Men zou 
ook kunnen zeggen dat de verjaringstermijn verlengd wordt met de duur van de 
schorsing 1492

. Maar die uitspraak is misschien enigszins verwarrend, omdat een 
gebeurlijke stuiting na de schorsing uiteraard slechts een nieuwe termijn kan 
doen lopen gelijk aan de verjaringstermijn door de wet bepaald en niet de door 
de schorsing "verlengde" termijn. 
Een ander belangrijk verschil met de stuiting, bestaat erin dat de verjaring van 
de strafvordering steeds eender wanneer kan worden geschorst, uiteraard voor 
zover de verjaring nog niet is ingetreden. De beperking die geldt ten aanzien van 
de stuiting - en die er met name in bestaat dat de verjaring slechts kan worden 

1487 Zie o.m. Cass. 3 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 902; Cass. 2 april 1980, Arr. Cass. 1979-80, 977; 
Cass. 23 november 1982, Pas. 1983, I, 357; Cass. 18 mei 1983, R. W. 1983-84, 2687, met noot 
A. VANDEPLAS; Cass. 5 april 1996 (veren. kam.), Arr. Cass. '1996, 247, R. Cass. 1996, 257, 
Jaarboek Mensenrechten 1995-96, 429, Rev. dr. pén. 1996, 634 en .f.T 1996, 411; Cass. 
15 april 1997, Arr. Cass. 1997, 445 en Rev. dr. pén. 236. Het maakt ook geen verschil uit of de 
feiten waarvoor men uiteindelijk terechtstaat, al dan niet in de daad van onderzoek of vervol
ging begrepen waren (Cass. 9 januari 1950, Pas. 1950, I, 298). 

1488 A. VANDEPLAS, "De stuiting van de verjaring in strafzaken", noot onder Cass. 18 mei 1983, 
R. W. 1983-84, 2688. 

1489 

1490 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 205, 117. 
W. WILMS, o.c., nr. 85, 70. 

1491 P.-A. BELVAUX, l.c., nr. 66, 298. 
1492 Cf. Cass. 21 november 1932, Pas. 1933, I, 13. 
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gestuit gedurende de eerste termijn 1491 
- geldt met andere woorden niet voor de 

schorsing1494
. 

De schorsing van de verjaring is geregeld in artikel 24 V.T.Sv., dat voorschrijft 
dat de verjaring van de strafvordering geschorst is wanneer de wet dit bepaalt of 
wanneer er een wettelijk beletsel bestaat dat de instelling of de uitoefening van 
de strafvordering verhindert. In een tweede lid van die bepaling werd vervolgens 
een schorsingsgrond opgenomen die betrekking heeft op de behandeling van een 
exceptie van onbevoegdheid, onontvankelijkheid of nietigheid 1495

• Artikel 24 
V.T.Sv. werd reeds herhaaldelijk gewijzigd: in 1998 werd nog een complexe 
schorsingsgrond ingevoerd met de bedoeling de nakende verjaring in een con
crete strafzaak te verijdelen 1496 (wat ook gelukt is) en in 2002 werd diezelfde 
schorsingsgrond alweer afgeschaft, zij het met ingang op 1 september 2003 1497

. 

Deze vaststelling kan dan ook alleen maar de reeds eerder gemaakte conclusie 
bevestigen dat de wetgever de verjaring van de strafvordering niet benadert van
uit de bedoeling een wetgevend antwoord te bieden aan een objectieve maat
schappelijke behoefte om een gepaste sanctionering te koppelen aan het verstrij
ken van de tijd in strafzaken, maar wel vanuit een dossiergerichte aanpak. In 
essentie komt die aanpak er op neer dat men het gerecht te hulp schiet wanneer 
het, nochtans op de hoogte zijnde van de bestaande verjaringsregeling, in een 
concrete ophefmakende zaak te kort schiet. Het probleem daarbij is dan echter 
dat de wijzigingen die de wetgever doorvoert, steeds ook van toepassing zijn op 
heel wat andere strafzaken. In zijn ijver om een concrete strafzaak te redden, 
staat de wetgever onvoldoende stil bij de algemene gevolgen van de doorge
voerde wetswijziging. Terecht merkte Declercq reeds op dat "de onvoorstelbare 
wisselvalligheid van de wetgeving alleen maar rampzalige gevolgen kan hebben 
in de praktijk" 1498

. 

215. Hoger werd er reeds op gewezen dat de schorsing van de verjaring van de 
strafvordering in het verleden - en meer bepaald na de totstandkoming van de 
Code d'instruction criminelle - niet zonder meer werd aanvaard1499

. Ondanks 
de felle discussies die hieromtrent destijds in de rechtsleer werden gevoerd (wel
iswaar grotendeels te wijten aan het feit dat de schorsing niet expliciet door de 
Franse wetgever was voorzien), moet worden vastgesteld dat de mogelijkheid 
om de verjaring te schorsen al lang niet meer wordt gecontesteerd en zelfs bij de 
totstandkoming van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
al geen aanleiding meer gaf tot discussie 1500

• Het is weliswaar juist dat het schor
sen van de verjaring tot gevolg kan hebben dat bewijzen nog meer verdwijnen 
en de herinnering meer en meer vervaagt, wat net datgene is dat het instituut 

1493 Cf. supra, randnr. 197, p. 182. 
1494 R. VERSTRAETEN, o.c., 200.5, nr. 235, 141-142. Cf. Cass. 23 november 1982, Pas. 1983, !, 355. 
1495 Zie hierover infra, randnr. 222, p. 207. 
1496 

1497 

1498 

1499 

1500 

Het betreft de inleiding van de zaak als schorsingsgrond van de verjaring, zoals ingevoerd bij 
wet van 11 december 1998 (B.S. 16 december 1998). Zie hierover infra, Inleiding van de zaak 
voor het vonnisgerecht, p. 208. 
Art. 3 van de Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzon-
derheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen (B.S. 
5 september 2002). Zie ook infra, randnr. 225, p.210. 
R. DECLERU,), o.c., nr. 212, 120. 
Cf. supra, randnr. 21, p. 20. 
Zie hierover supra, randnr. 54, p. 55. 
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verjaring zou moeten verhinderen 1501
• Maar hetzelfde argument zou dan moeten 

worden aangevoerd wat de stuiting van de verjaring betreft1502
• Bovendien mag 

niet uit het oog worden verloren dat er behoudens de vervaging van de herinne
ring en de teloorgang van het bewijsmateriaal nog andere verklaringen zijn voor 
de verjaring waarin de schorsing (en de stuiting) wel perfect kunnen worden 
ingepast. Dat is bijvoorbeeld het geval met de theorie van de verjaring als sanctie 
op de nalatigheid van de overheid 1503 en het verklaringsmodel dat de verjaring 
koppelt aan het begrip rechtsverwerking1504

. Maar ongetwijfeld het belangrijk
ste argument voor de schorsing is uiteraard het feit dat het gebrek aan de moge
lijkheid om de verjaring te schorsen tijdens een periode van wettelijke onmoge
lijkheid om tot vervolging over te gaan, de facto zou leiden tot een onaanvaard
bare vorm van straffeloosheid1 rn5

. Anders dan bij stuiting, is er bij schorsing 
immers een wettelijk beletsel om de strafvordering uit te oefenen 1506

• 

3.2. Gronden van schors;ng 

216. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen de bij wet voorziene gronden 
van schorsing en de schorsingsgronden die door de jurisprudentie werden ont
wikkeld. 
Tot de eerste categorie behoren het prejudicieel geschil, de schorsing gedurende 
de procedure naar aanleiding van een klacht wegens laster of lasterlijke aangifte, 
de schorsing gedurende de behandeling van een exceptie van onbevoegdheid, 
onontvankelijkheid of nietigheid, de schorsing naar aanleiding van de beslissing 
waarbij de opschorting van de uitspraak werd verleend, en voor bepaalde feiten 
de inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht. Ook in bijzondere wetgeving 
zijn een aantal schorsingsgronden terug te vinden. Tot de tweede categorie be
horen de schorsing tijdens het uitstel van de zaak naar aanleiding van een on
derzoek naar valsheid, valse getuigenis of schending van het beroepsgeheim, de 
schorsing inzake voorrecht van rechtsmacht, de schorsing gedurende de buiten
gewone termijn van verzet, de schorsing gedurende de cassatieprocedure, de 
schorsing gedurende de procedure ex artikel 441 Sv. en de schorsing gedurende 
de procedure tot regeling van rechtsgebied. De diverse schorsingsgronden wor
den hierna summier behandeld. 

1 rnJ Cf. F. EHRHARD, l.c., 642. 
1502 Zie bv. ook E. RocHOUX, o.c., 187-188. 
1 

'iOJ Cf. supra, randnr. 31, p. 32. 
t lo4 Cf. supra, randnr. 34, p. 33. 
1 rn5 Zie H. MOAZZAMI, o.c., 302. 
1506 Behalve wanneer het inleiden van de zaak voor het vonnisgerecht de verjaring schorst, wat 

thans alleen nog het geval is met betrekking tot misdrijven die werden gepleegd vóór 
1 september 2003 (zie hierover infra, randnr. 225, p. 210). 
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217. In beginsel beslist de strafrechter zelf over de geschillen van burgerlijk 
recht die incidenteel voor hem worden o~geworpen naar aanleiding van misdrij
ven waarover hij uitspraak moet doen15 7

• In sommige gevallen wordt de oplos
sing van een prejudicieel geschil echter aan de strafrechter onttrokken en wordt 
hem het verbod opgelegd de zaak nog verder te behandelen zolang de vraag door 
de bevoegde instantie werd opgelost. In dat geval is de verjaring geschorst gedu
rende de behandeling van het prejudicieel geschil. Vroeger bepaalde artikel 24 
V.T.Sv. uitdrukkelijk dat de verjaring van de strafvordering geschorst is in geval 
van verwijzing tot beslissing van een prejudicieel geschil. Thans valt de schorsing 
van de verjaring omwille van het prejudicieel geschil onder de in artikel 24 
V.T.Sv. geformuleerde algemene regel dat de verjaring van de strafvordering ge
schorst is wanneer er een wettelijk beletsel bestaat dat de instelling of de uitoe
fening van de strafvordering verhindert 1508

. 

A. Prejudicieel geschil inzake burgerlijk bewijsrecht 

218. Artikel 16 V.T.Sv. heeft tot doel te verhinderen dat de benadeelde via de 
weg van het strafrecht de toelaatbaarheidsvereisten van het burgerlijk recht met 
betrekking tot de bewijsmiddelen zou omzeilen. Daarom stelt voornoemde be
paling dat wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een over
eenkomst waarvan het bestaan ontkend of waarvan de uitlegging betwist wordt, 
de strafrechter zich gedraagt naar de regels van het burgerlijk recht bij zijn be
slissing over het bestaan van die overeenkomst of over de uitvoering ervan. 

8. Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof 

219. Indien een rechtscollege van oordeel is dat een prejudiciële vraag dient te 
worden voorgelegd aan het Arbitragehof vooraleer uitspraak kan worden ge
daan ten gronde, is de verjaring van de strafvordering geschorst lopende de pro
cedure voor het Arbitragehof1509

• 

C. Vraag om interpretatie aan het Benelux-Gerechtshof 

220. Wanneer een vraag om interpretatie wordt gericht aan het Benelux-Ge
rechtshof is de verjaring van de strafvordering geschorst ingevolge artikel 7 van 
het Verdrag van Brussel1510

• 

1507 Deze in art. 15 V.T.Sv. geformuleerde regel geldt ook voor andere extra-penale rechtstakken, 
behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen (zie bv. Cass. 23 september 1963, Pas. 1964, 1, 
74). 

1508 Zie ook infra, randnr. 240, p. 219. 
1509 

1510 

Art. 30 van de Wet van 6 januari 1989, B.S. 7 januari 1989. Zie bv. Brussel 4 september 1996, 
Rev. dr. pén. 1997, 1082. 
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te 
Brussel op 31 maart 1965, goedgekeurd bij Wet van 18 juli 1969, B.S. 11 december 1973. 
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Het stellen van een dergelijke vraag is, behalve voor het Hof van Cassatie 1 511
, 

facultatief. 

3.2.1.2. Laster of lasterlijke aangifte 

221. Artikel 44 7 derde lid Sw. bepaalt dat indien het ten laste gelegde feit het 
voorwerp is van een strafvervolging of een aangifte waarover nog geen uitspraak 
is gedaan, de vordering wegens laster geschorst is tot het definitief vonnis of tot 
de eindbeslissing van de bevoegde overheid1512. Het prejudicieel geschil betreft 
de vraag of het aangetijgde feit al dan niet waar is. Maakt het aangetijgde feit 
zelf het voorwerp uit van een strafvervolging of een aangifte waarover nog geen 
uitspraak is gedaan, dan zal de strafrechter die moet oordelen over de straf
vordering wegens laster of lasterlijke aangifte, in beginsel de voor hem hangende 
strafvordering moeten schorsen tot er omtrent de strafvervolging of de aangifte 
wegens het aangetijgde feit een definitief vonnis of een eindbeslissing is geko
men. Het is logisch dat de verjaring van de strafvordering wegens laster of las
terlijke aangifte gedurende die periode niet loopt. Daarom is die verjaring ge
schorst gedurende het tijdsverloop waarin deze strafvordering ingevolge de wer
king van het prejudicieel geschil bedoeld in de gevallen bepaald bij artikel 447 
derde en vijfde lid Sw. geen voortgang kan vinden 1513. Artikel 447 vijfde lid Sw. 
werd ingelast bij wet van 4 juli 2001 1514 en maakt het mogelijk dat de straf
vordering wegens laster of lasterlijke aangifte aan een nieuwe schorsingsperiode 
wordt onderworpen indien een nieuwe gerechtelijke ontwikkeling zich voordoet 
in het onderzoek met betrekking tot het aangetijgde feit. In dat geval is ook de 
verjaring van de strafvordering wegens laster of lasterlijke aangifte ge
schorst1515. Die schorsing neemt dan een aanvang op de dag waarop de nieuwe 
gerechtelijke ontwikkeling in het onderzoek zich voordoet en duurt tot aan het 
definitief vonnis of de eindbeslissing daaromtrent, hetzij tot op het ogenblik dat 
de strafvordering of de tuchtvordering omtrent het aangetijgde feit komt te ver
vallen. 

1511 Zie bv. Cass. 13 maart 1987, Arr. Cass. 1986-87, 922 en Cass. 27 juni 2002, Pas. 2002, 1466. 

1512 

1511 

1514 

De verplichting om de prejudiciële vraag te stellen valt echter weg indien het Benelux-Gerechts
hof reeds uitspraak deed over dezelfde vraag en het Hof van Cassatie zich hierbij aansluit (zie 
bv. Cass. 30 januari 1981, Arr. Cass. 1980-81, 615; Cass. 20 april 1988, Arr. Cass. 1987-88, 
1038, R. W. 1988-89, 373, met noot en Verkeersrecht 1988, 20). 
Cf. Cass. 5 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 3. 
Dit was voor de laatste wijziging van art. 24 V.T.Sv. in die bepaling terug te vinden (oud art. 24, 
3° V.T.Sv.). 
Wet van 4 juli-2001 tot aanvulling van artikel 447 Sw. en tot wijziging van art. 24, 3° van de 
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 
B.S. 20 augustus 2001. Zie over deze wet P. ARNOU, "De wet van 4 juli 2001 en het prejudicieel 
geschil inzake laster en lasterlijke aangifte", R. W. 2001-02, 833-840 en R. VAN STEENBERGHE, 
"L'action en calomnie et la suspension de la prescription de l'action publique. Nouvelles lectu
res de l'article 447 du Code pénal et brèves critiques de son adaptation récente", Rev. dr. pén. 
2004, 165-189. 

1515 P. ARNOU, o.c., 840. 
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3.2.1.3. Exceptie van onbevoegdheid, onontvankelijkheid of 
nietigheid opgeworpen voor het vonnisgerecht 

222. Luidens artikel 24 tweede lid V.T.Sv. is de verjaring geschorst gedurende 
de behandeling van een door de verdachte, de burgerlijke partij of de burgerlijk 
aansprakelijke partij voor het vonnisgerecht opgeworpen exceptie van onbe
voegdheid, onontvankelijkheid of nietigheid 1516

. Deze regel geldt zowel in eerste 
aanleg als in graad van beroep, maar niet indien de exceptie wordt opgeworpen 
voor de onderzoeksgerechten 1517

. Er is echter geen schorsing indien de exceptie 
wordt opgeworpen door het openbaar ministerie, of indien de rechter de excep
tie gegrond verklaart of bij de grond van de zaak voegt1518

• De door de wet 
gebruikte bewoordingen "gedurende de behandeling" zijn weliswaar niet alles
zeggend, doch aangenomen wordt dat deze zinsnede verwijst naar de periode 
tussen het neerleggen ter terechtzitting van een conclusie (of het ogenblik 
waarop het verweermiddel blijkens de stukken van het dossier werd opgewor
pen) en de uitspraak daarover door het vonnisgerecht1519

. Wordt er tegen deze 
beslissing vervolgens hoger beroep aangetekend door de beklaagde, de burger
lijke partij of de burgerlijk aansprakelijke partij, dan zal de verjaring ook ge
schorst zijn tijdens de behandeling in graad van beroep, en dit vanaf de dag van 
de inleiding van de zaak voor de beroepsrechter tot op de dag van de uitspraak, 
voor zover de exceptie wordt verworpen 1520

. 

Is de verjaring geschorst omwille van een afgewezen exceptie, dan geldt deze 
schorsing ook ten aanzien van de andere partijen die geen exceptie hebben op
geworpenl.521. 
Deze schorsingsgrond werd ingevoerd door artikel 48 van de wet van 12 maart 
1998 1522

• De bedoeling ervan was te vermijden dat de partijen om louter dila
toire redenen misbruik zouden maken van bepaalde procedurele middelen. 

1516 

1517 

1518 

lSI 9 

Vermits het een exceptie betreft die aan het vonnisgerecht wordt voorgelegd, ware het feitelijk 
beter te spreken van de beklaagde of gebeurlijk de beschuldigde, in plaats van de verdachte. 
R, Vrns_T13cA_~J-~1"2 _<Lc" 2005, nr. 238, 14). 
Er mag worden van uitgegaan dat er ook geen schorsing is indien slechts één van de verschil
lende opgeworpen excepties wordt aanvaard (R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 239, 144). 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 209, 118. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 239, 144. 

1521 R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 239,144. 
1522 Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 

opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, B.S. 2 april 1998. Zie meer uitgebreid 
A. MASSET, "Quelques aspects du nouveau droit des victimes et des personnes lésées, complé
tés par !'examen de la nouvelle cause de suspension de la prescription de l'action publique", 
in La loi beige du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de 
/'information et de /'instruction, Brugge, die Keure, Reeks Dossiers de la Revue de droit pénal 
et de criminologie, 1998, afl. 3, 120-124 en A. MASSET, "Une nouvelle hypothèse de sus
pension de la prescription de l'action publique", in X, La loi du 12 mars 1998 réformant la 
procédure pénale, Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège et CUP, 1998, 355-
363. 
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3.2.1.4. Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht 

A. Situering en toepassingsgebied 

223. De wet van 11 december 19981523 wordt door velen gezien als een school
voorbeeld van gelegenheidwetgeving. Het is in elk geval duidelijk dat via dit 
wetgevend optreden de verjaring van de strafvordering in de zogenaamde "Se
curitas-zaak" kon worden verhinderd. De wet trad ook in werking op 
16 december 1998, zijnde de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, 
omdat de verjaring in voormelde zaak heel dichtbij was. De stempel van gele
genheidswetgeving werd achteraf trouwens alleen maar bevestigd door het feit 
dat de wetgever slechts enkele jaren later de ingevoerde schorsingsgrond op
nieuw heeft afgeschaft omdat de bewuste bepaling "onleesbaar en onwerkbaar" 
was1124_ 
Toch was ook reeds vóór de wet van 11 december 1998 luidop nagedacht over 
een wijziging van het verjaringssysteem. Zo was in het verleden al een wetsvoor
stel ingediend waarin onder meer in een schorsingsgrond werd voorzien indien 
de duur van de uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht of de over
zending van de op die uitvoering betrekking hebbende stukken zes maanden 
overschrijdt1525. In het kader van de verlenging van de verjaringstermijn voor 
wanbedrijven van drie naar vijf jaar1526 werd bovendien door de toenmalige 
minister van Justitie opgemerkt dat niet zou nagelaten worden de verjaringspro
blematiek op een meer fundamentele wijze te herzien, en dit meer bepaald door 
te onderzoeken of het verloop van de verjaringstermijn niet moet geacht worden 
te stoppen vanaf het ogenblik dat het vonnisgerecht wordt geadieerd 1527. Ook in 

1523 

1524 

1525 

1526 

])27 

Wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, B.S. 16 december 1998. Zie over deze 
wet ook J. MEESE, "De verjaring van de strafvordering na de 'Securitaswet' van 11 december 
1998", T. Strafr. 2000, 2-11; A. JACOBS, "La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription 
de l'action publique", J.T. 1999, 177-187; N. GAI.AND en P. CHOMÉ, "La loi du 11.12.1998 
modifiant le Titre Préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription 
de l'action publique: tentative de lecture et d'application ", Journ. Proc., 1999, afl. 364, 12-15; 
C. VERBRAEKEN, "Modification de certaines dispositions en matière de prescription", C.J., 
1999, 33-37; X. BAESEI.EN, "Le parlement au secours de la prescription de l'action publique 
dans Ie "dossier des attaques de fourgons Sécuritas": l'exemple parfait de la législation de cir
constance", Journ. Proc. 1998, afl. 361, 14-15; A. JACOBS, "La prescription", in X, Le point 
sur les procédures, Luik, CUP, 2000, 146-156 en F. CLOSE, "Le point sur la prescription de 
l'action publique après la loi du 28 novembre 2000, celle du 16 juillet 2002 et ... quelques 
autres", in A. JACOBS en A. MASSET (eds.), Actualités de droit pénal et de procédure pénale, 
Luik, CUP, 2003, 313-369, inz. 317-330. 
Zie hierna, randnr. 224, p. 209. 
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, ingediend door de heer Geert BOURGEOIS, Pari. St. Kamer 1996-97, nr. 1004/1. 
Zie hierover supra, randnr. 67, p. 62. 
Zie Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 909/2, 3. Al in 1877 werd voorgesteld om de verjaring te 
schorsen vanaf de dagvaarding voor de bevoegde rechtbank, en dit voor een periode van (even
eens) een jaar (M. THONISSEN, "Rappo'rt fait au nom de la Commission", Documents parle
mentaires, Chambre des Représentants (séance du 11 mai 1877), 1877-1878, nr. 143, 47). 
Maar dat voorstel diende wel ter compensatie voor het feit dat gesuggereerd werd de stuiting 
van de verjaring onmogelijk te maken (zie ook supra, randnr. 53, p. 52). 
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de doctrine werd de verjaringsproblematiek reeds aangekaart 1528
. 

Wat er ook van zij, de wet van 11 december 1998 heeft - ongetwijfeld omwille 
van de hete adem van de Securitas-zaak en de snelle redactie van de wet die daar 
het gevolg van was - geen goede regeling ingevoerd. Zoals de wetgever nadien 
zelf heeft ingezien, was de schorsingsgrond onwerkbaar en de berekening van de 
verjaring hierdoor bijzonder complex. Rechtspraak en rechtsleer waren boven
dien allerminst eenduidig bij de interpretatie van de wet, wat leidde tot de groot
ste onzekerheid1129

. Uit een aantal gerechtelijke beslissingen is trouwens geble
ken dat de rechterlijke macht soms de grootste moeite blijkt te hebben om de 
wet correct te interpreteren 1530

• 

1) Afgeschafte schorsingsgrond (Wet van 16 juli 2002) 

224. De inleiding van de zaak als schorsingsgrond van de verjaring werd afge
schaft bij wet van 16 juli 2002 1531

. Op zich is dat een goede zaak. Deze schor
singsgrond was er in allerijl gekomen om de verjaring in de ophefmakende 
"securitas "-zaak tegen te gaan, en was, zoals nog wel eens het geval is bij gele
genheidswetfeving, ronduit onwerkbaar omwille van de talrijke interpretatie
discussies 153 

• Ook de wetgever heeft dat trouwens ingezien, vermits in de voor
bereidende werkzaamheden bij de wet van 16 juli 2002 verwezen werd naar het 
feit dat de bewuste schorsingsgrond door de rechtsleer als onwerkbaar werd 
bestempeld 1533

• Bovendien wou de wetgever de ratio legis van de schorsing van 
de verjaring opnieuw herstellen 1134

. 

Zoals hierna zal worden uiteengezet, is het echter bij de toepassing in de tijd van 
deze afschaffing dat het schoentje knelt. 

1528 

1529 

1530 

1531 

1532 

1533 

1514 

Cf. C. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, l.c., 169-174. Zie ook A. WINANTS, "Enkele 
beschouwingen over het snelrecht en andere actuele problemen van straf- en strafprocesrecht", 
in Om deze redenen. Liber Amicorum Armand Vandeplas, Gent, Mys & Breesch, 1994, nr. 23, 
497, waarin wordt voorgesteld de verjaring van de strafvordering te schorsen vanaf de verwij
zing door de raadkamer of vanaf de rechtstreekse dagvaarding. 
L. ARNOU, "Wijzigingen aan de verjaring van de strafvordering en de verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen anno 2003", in F. MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist VII, Gent, Acade
mia Press, 2003, 110, waar gesproken wordt van een "massale onduidelijkheid". 
Zie bv. Corr. Gent 1 april 2004 (T.G.R. 2004, 150, met noot P. ARNOU), waar compleet ten 
onrechte wordt gesteld dat de verjaring opnieuw zou lopen nadat de zaak in beraad werd geno
men tot op de dag van de uitspraak. In dit vonnis werd tevens voorgehouden dat de verjaring 
opnieuw een aanvang zou hebben genomen omwille van het ambtshalve uitstel (op vaste 
datum) teneinde het openbaar ministerie toe te laten besluiten op te stellen. Ook die zienswijze 
is voor betwisting vatbaar (zie anders Corr. Luik 17 oktober 2000, Verkeersrecht 2001, 205, 
alsook P. ARNOU, "Een voor de beklaagde wel erg gunstige interpretatie van a~t. 24, 1 ° (oud) 
Voorafg. Titel Sv.", noot onder Corr. Gent 1 april 2004, T.G.R. 2004, nr. 6, 151). 
Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de ver
jaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen (B.S. 5 september 
2002). 
R. VERSTRAETEN en P. HELSEN, "De wet van 16 juli 2002 betreffende de verjaring van de straf
vordering: verjaring van talrijke misdrijven op 1 september 2003?", T. Strafr. 2003, 62. 
Pari. St. Kamer 2001-02, nr. 50/1625/2, 2. 
Pari. St. Kamer 2001-02, nr. 50/1625/2, 3. 
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2) Toepasselijkheid op feiten van vóór 1 september 2003 

225. Bij de totstandkoming van de hiervoor geciteerde wet van 16 juli 2002 
leek het er op dat de inleiding van de zaak als schorsingsgrond van de verjaring 
al snel na de creatie ervan zou zijn verworden tot rechtsgeschiedenis. Vermits de 
inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2002 wat dit betreft was bepaald op 
1 september 2003 15 '5, zou de door menigeen verguisde schorsingsgrond nog 
geen vijf jaar hebben bestaan. 
De wetgever besliste er echter op de valreep anders over. 
In de programmawet van 5 augustus 2003 15

'
6 werd plotseling een bepaling op

genomen waarin de wetgever preciseert dat de afschaffing van de inleiding van 
de zaak als schorsingsgrond van de verjaring van de strafvordering slechts geldt 
voor misdrijven begaan na 1 september 2003 1537

. Voor de berechting van mis
drijven die vóór die datum werden gepleegd, moet dus nog steeds rekening ge
houden worden met de in 1998 ingevoerde schorsingsgrond 1538 • Die wetgevende 
interventie kwam er nadat er in de rechtsleer terecht op was gewezen dat een 
consequente toepassing van de onmiddellijke werking van wetgeving die het ver
jaringsregime wijzigt, tot gevolg zou hebben dat op 1 september 2003 heel wat 
zaken zouden verjaren 1539

. Echt zeker van deze conclusie was de wetgever niet, 
maar in de memorie van toelichting wordt wel het volgende gezegd: "volgens de 
raadsheren van het hof van beroep alhier (sic) 1540 is de kans echter bijzonder 
groot dat men de onmiddellijke toepasbaarheid zal aanvaarden" 1541

. Het be
wijst alleen maar dat de wetgever ofwel onvoldoende heeft gereflecteerd over de 
consequenties van het eigen wetgevend optreden, ofwel andermaal die geledin
gen van het gerecht te hulp wil schieten die onvoldoende hebben geanticipeerd 
op een nochtans lang voordien aangekondigde afschaffing van de bewuste 
schorsingsgrond. In een bittere commentaar op de vreemde bokkensprongen 
van de wetgever werd terecht gesproken van een "vanuit legistiek en strafproce
dureel oogpunt bedroevend schouwspel" 1142

• Ook andere commentatoren zijn 
niet mals voor het geknoei van de wetgever 1543

• Het Hof van Cassatie daarente-

15"35 

15i6 

1537 

1538 

LH9 

1540 

Art. 5 van de wet van 16 juli 2002. Zie ook NjW 2002, 145. In I. ERAlJW en 0. KLEES, "Encore 
du neuf en matière de prescription de l'action publique", ].T. 2002, 834-835 werd echter (ten 
onrechte) uitgegaan van een inwerkingtreding per 1 oktober 2003. Dat is wellicht te wijten aan 
de eerder onduidelijke tekst van de wet. 
B.S. 7 augustus 2003. 
Art. 32 van voornoemde programmawet. In de Franse tekst luidt het vreemd genoeg "à partir 
de" (vanaf) 1 september 2003. 
Zie bv. Cass. 1 juni 2004, A.R. P.04.0292.N, onuitg. 
R. VERSTRAETEN en P. HELSEN, "De wet van 16 juli 2002 betreffende de verjaring van de straf
vordering: verjaring van talrijke misdrijven op 1 september 2003?", l.c. 62-68, inz. 65-68. 
Anders: F. CLOSE, l.c., 354. 
Het knip- en plakwerk van de wetgever, die zich laat inspireren door "adviezen" van de andere 
machten, illustreert de oppervlakkigheid en slordigheid waarmee wijzigingen aan het verja
ringsregime worden doorgevoerd. 

1541 De mysterieuze magistraten die dit advies blijkbaar aan de wetgever bezorgden, stelden voor 
om "alleen de misdaden die na 1 september 2003 werden gepleegd" onder het nieuwe verja
ringsstelsel te doen vallen. Dat zou uiteraard niet veel zoden aan de dijk hebben gebracht. De 
wetgever was echter slim genoeg om van misdrijven te spreken, en niet van misdaden. 

1542 

1543 
R. VERSTRAETEN en P. HELSEN, "De vaudeville van de verjaring", T. Strafr. 2003, 163. 
Zie bv. F. VERBRUGGEN en I. B0RREMANS, l.c., 20: "De federale wetgever heeft de laatste jaren 
op een weinig rationele manier geknoeid met de regels van de verjaring van de strafvordering. 
De ingewikkeldheid en het gebrek aan logische onderbouw bemoeilijken ook de hanteerbaar
heid en ondermijnen meteen de beoogde rechtszekerheid". 
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gen volstond met de vaststelling dat de werkwijze van de wetgever het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid niet miskent, gezien een wet 
voor haar inwerkingtreding geen rechten verleent en bijgevolg niet als een vaste 
gedrags- of beleidsregel van de overheid geldt die bij de burger gerechtvaardigde 
verwachtingen zou opwekken 1544

. 

De op het eerste gezicht eenvoudige regel dat de inleiding van de zaak voor het 
vonnisgerecht de verjaring nog schorst wanneer de feiten vóór 1 september 2003 
werden gepleegd, heeft echter een aantal vreemde consequenties. Vooreerst moet 
worden vastgesteld dat ten gevolge hiervan een ander verjaringsregime geldt, al 
naar gelang de datum van de feiten. In een opvallend karig gemotiveerd arrest 
oordeelde het Arbitragehof dat deze situatie geen schending inhoudt van het 
gelijkheidsbeginsel 1545

• Bovendien is het vreemd en niet in overeenstemming te 
brengen met de ratio legis van de verjaring dat recentere feiten sneller verjaren 
dan oudere identieke feiten waarvoor wel nog de bijkomende schorsing van 
maximaal twee jaar geldt. Daar komt nog bovenop dat de strafvordering in be
paalde gevallen langer kan worden uitgeoefend ten aanzien van een mededader 
die eerder is gestopt met het plegen van strafbare feiten 1546

, dan het geval is ten 
aanzien van andere mededaders die nog feiten pleegden na 1 september 2003. 
Hoe dan ook zullen in heel wat gevallen misdrijven samen worden vervolgd die 
van voor en na 1 september 2003 dateren. Anderzijds kan het openbaar minis
terie er thans toe verleid worden bepaalde feiten te splitsen teneinde het voordeel 
van de schorsing te kunnen behouden iw_ De wetgever is er derhalve in geslaagd 
het verjaringsregime nog veel complexer te maken dan het reeds was. 
Beperkt is de toepassing van de oude regeling nochtans niet. Theoretisch kan 
rekening gehouden worden met een mogelijke verdere toepassing van de schor
singsgrond tot omstreeks 2043 1548

. Voor een schorsingsgrond die na vijf jaar tijd 
reeds werd afgeschaft wegens haar onwerkbaar karakter is dat voorwaar niet 
slecht. 

226. Gezien de inleiding van de zaak als schorsingsgrond nog bestaat voor een 
bepaalde categorie van feiten (met name deze gepleegd vóór 1 september 2003) 
en de berechting van die feiten zich nog gedurende vele jaren kan blijven voor
doen, worden hierna de krachtlijnen van deze semi-afgeschafte schorsingsgrond 
besproken. 

1544 

l'\"45 

1546 

1547 

1548 

Cass. 30 maart 2004, A.R. P.04.0092.N, onuitg. 
Arbitragehof 19 januari 2005, nr. 12/2005, B.S. 11 maart 2005 en Rev. dr. pén. 2005, 510, met 
noot P. MONVlLLE (zie ook S. VAI-;!lROMME, "Nog niet verlost van ingewikkelde berekeningen 
verjaring strafvordering", Juristenkrant 2005, afl. 104, 8). Dezelfde motivering werd overge
nomen in Arbitragehof 1 maart 2005, nr. 46/2005, B.S. 12 april 2005, Arbitragehof 1 maart 
2005, nr. 50/2005, Arbitragehof 23 maart 2005, nr. 66/2005 en Arbitragehof 13 juli 2005, nr. 
127/2005, B.S. 16 augustus 2005. Voor een kritiek op deze rechtspraak leze men P. MoNVILLE, 
"Prescription de l'action publique: Ie droit transitoire de l'article 24 TPCPP à l'épreuve de la 
Cour de !'arbitrage ... ", noot onder Arbitragehof 19 januari 2005, Rev. dr. pén. 2005, 515-525. 
Bijvoorbeeld omdat hij uit een criminele organisatie stapte net vóór 1 september 2003. 
P. MoNVlLI.E, "La prescription de l'action publique: Ie mythe de Sisyphe revisité?", in J. MES
SINF (ed.), Questions d'actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruylant, Brussel, 2005, 
154. 
R. VERSTRAETEN en P. HELSEN, "De vaudeville van de verjaring", l.c., 164. 
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8. LJjtgangspunt van de schorsingsgrond 

227. Het door de wet van 11 december 1998 gewijzigde artikel 24 eerste lid, 1 ° 
V.T.Sv. bepaalde dat de verjaring van de strafvordering geschorst is ten aanzien 
van alle partijen "vanaf de dag van de zitting waarop de strafvordering op de 
door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid". Die regel gold 
ook wanneer de zaak op verzet werd ingeleid1549 en diende ook in graad van 
beroep te worden toegepast1550

. 

De door de wetgever gekozen terminologie was enigszins opmerkelijk. De "in
leidingszitting" is eigenlijk een begrip uit het privaatrecht dat weinig zin heeft in 
het strafprocesrecht. Er bestond echter geen twijfel over dat het aanvangspunt 
van de schorsing van de verjaring van de strafvordering de dag is waarop de 
eerste zitting plaatsvindt1551

. Deze inleidingszitting dient wel rechtsgeldig te zijn, 
zodat bij een ongeldige dagvaarding de schorsing van de verjaring - behoudens 
in geval van vrijwillige verschijning - geen aanvang neemt1552

• Dat is ook zo 
wanneer gedagvaard werd voor een onbevoegde rechter 1553

. Gepreciseerd werd 
verder nog dat het feit dat de zaak integraal wordt hernomen door een anders 
samengestelde rechtbank, niet betekent dat de schorsing opnieuw een aanvang 
zou nemen 1554

• 

Het is duidelijk dat de wetgever met deze schorsingsgrond de klassieke ratio van 
de schorsing van de verjaring heeft losgelaten. De oorspronkelijke gedachte die 
achter het schorsen van de verjaring van de strafvordering schuilging, was voor
dien immers dat de strafvordering niet kon worden ingesteld of uitgeoefend van
wege een wettelijk beletsel1 155

• De nieuwe schorsingsgrond daarentegen is net 
van toepassing wanneer het vonnisgerecht een zaak daadwerkelijk zal behande
len en beoordelen1556

• Bij de afschaffing van de inleiding van de zaak als schor-

15"49 

15)1 

155.1 

1554 

1555 

1556 

Cass. 18 oktober 2000, Arr. Cass. 2000, 1608, Rev. dr. pén. 2001, 337, met concl. adv.- gen. 
Loor en ].L.M.B. 2000, 1808, met noot F.C. 
Beslist werd bovendien dat de schorsing van de verjaring voor het vonnisgerecht in eerste aan
leg geen voorwaarde is voor de schorsing van de verjaring voor het vonnisgerecht in hoger 
beroep (Cass. 27 maart 2001, Arr. Cass. 2001, 503). Het valt moeilijk in te zien hoe het moge
lijk zou zijn dat de strafvordering in eerste aanleg niet en in graad van beroep wel geschorst zou 
kunnen geweest zijn. De beroepsinstantie moet immers op het ogenblik van de uitspraak voor 
de berekening van de verjaring rekening houden met een schorsing in beide aanleggen, ook al 
situeerde de behandeling in eerste aanleg zich voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet 
van 11 december 1998 (cf. F. CLOSE, l.c., 352). Het feit dat de eerster rechter geen rekening 
hield met een schorsing (omdat die op dat ogenblik nog niet bestond) is dan ook compleet irre
levant. 
Wanneer de zaak bij de rechtbank of het hof werd aanhangig gemaakt is dus irrelevant. Zie A. 
JACOBS, "La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l'action publique", l.c., 181 
en R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 244, 146. Ook de datum van dagvaarding speelt geen rol 
(R. DECLERCQ, o.c., nr. 210, 119). 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 244, 146-147 (waar ook verwezen wordt naar Brussel 
26 november 2003, onuitg.). Een dagvaarding brengt voor het openbaar ministerie dus geen 
soelaas indien er een ontvankelijk rechtsmiddel werd aangewend tegen de beslissing tot verwij
zing, en die procedure (voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling of het Hof van Cassatie) nog 
niet is afgerond. 
Corr. Brugge 6 maart 2002, T. W V.R. 2002, afl. 1, 26. 
Cass. 2 oktober 2002, J.L.M.B. 2003, 66. 
Cf. infra, randnr. 240, p. 219. 
A. JACOBS, "La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l'action publique", l.c., 
180. 
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singsgrond bij wet van 16 juli 2002 werd opnieuw aansluiting gezocht bij de 
traditionele opvatting inzake schorsing. 

C. Uitzonderingen 

228. Uiteraard zou een ongebreidelde toepassing van bovenvermeld uitgangs
punt het principe van de verjaarbaarheid van de strafvordering volkomen uit
hollen, vermits de inleiding van een strafzaak voor het vonnisgerecht zou vol
staan om de verjaring gedurende een onbeperkte termijn te schorsen. Het is dan 
ook logisch dat de wetgever in een aantal beperkingen op de schorsingsgrond 
had voorzien. Meer bepaald werden in artikel 24 V.T.Sv. vier uitzonderings
gevallen opgenomen waarin de verjaring van de strafvordering opnieuw begint 
te lopen. 

1) Het uitstel sine die 

229. Het door de wet van 11 december 1998 gewijzigde artikel 24 V.T.Sv. be
paalde dat de verjaring van de strafvordering opnieuw begint te lopen "vanaf de 
dag van de beslissing van het vonnisgerecht, ambtshalve of op verzoek van het 
openbaar ministerie, om de behandeling van de zaak onbepaald uit te stellen, tot 
op de dag waarop de behandeling ervan door het vonnisgerecht wordt hervat". 
De wetgever trachtte aldus te vermijden dat het openbaar ministerie een onafge
werkt dossier aan de bodemrechter zou voorleggen. De beslissing tot het verle
nen van onbepaald uitstel kan er immers op wijzen dat het dossier onvoldoende 
werd voorbereid 1557

. 

Opdat de verjaring daadwerkelijk terug zou beginnen lopen, vereiste de wet dat het 
gaat om een onbepaald uitstel, zodat de schorsing van de verjaring niet werd gehin
derd door het verlenen van uitstel op bepaalde datum. Theoretisch was het dan ook 
perfect mogelijk de ratio legis van deze be_galing te omzeilen door het systematisch 
verlenen van uitstel op vaste datum1558

•
1 59

• Deze hypothese werd trouwens ook 
door de wetgever voorzien, die dit als misbruik van recht bestempelde1560

• 

De wet beoogde ook enkel het onbepaald uitstel dat ambtshalve of op vraag van 
het openbaar ministerie plaatsvindt. Indien het uitstel werd verleend op vraag 
van de beklaagde of de burgerlijke partij, bleef de verjaring dus geschorst. De 
vraag werd gesteld of de situatie dat het onbepaald uitstel op vraag van het 
parket de verjaring terug doet lopen terwijl ditzelfde uitstel op vraag van de 
beklaagde1561 dit effect niet sorteert, wel verenigbaar is met het gelijkheidsbegin-

[557 

1558 

1559 

1560 

Cf Pari. St. Kamer 1996-97, nr. 1387/6, 20. 
Overigens dient in de praktijk te worden vastgesteld dat het uitstel sine die in strafzaken eerder 
uitzonderlijk is. 
De mogelijkheid om door het systematisch verlenen van uitstel op vaste datum de verjaring tegen 
te houden, is evenwel beperkt tot één jaar, vermits de verjaring na het verstrijken van deze ter
mijn terug een aanvang neemt op grond van art. 24, 1 °, vierde streepje (cf infra, randnr. 232, 
p. 215). 
A. JACOBS ("La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l'action publique", l.c., 
182) beschouwt deze hypothese als zijnde strijdig met het loyaliteitsbeginsel en verwijst naar 
art. 28bis § 3 laatste alinea van het Wetboek van Strafvordering. Niettemin schrijft deze bepa
ling enkel voor dat de procureur des Konings waakt over de wettigheid van de bewijsmiddelen 
en de loyaliteit waarmee ze worden verzameld. 

1161 Bv. op grond van een door de rechter bijgetreden argument van onvolledigheid van het dossier. 
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se!. Ook het bestaan van andere vormen van ongelijkheid werden in de doctrine 
trouwens gesuggereerd. De Securitaswet doorstond evenwel op alle vlakken de 
toets van het Arbitragehof1562

• 

2) Het verrichten van bijkomende onderzoeksdaden 

230. De verjaring van de strafvordering begon tevens opnieuw te lopen "vanaf 
de dag van de beslissing van het vonnisgerecht, ambtshalve of op verzoek van 
het openbaar ministerie, om de behandeling van de zaak uit te stellen met het 
oog op het verrichten van bijkomende onderzoeksdaden met betrekking tot het 
ten laste gelegde feit, tot op de dag waarop de behandeling van de zaak door het 
vonnisgerecht wordt hervat" 1563

• Ook deze uitzondering illustreert dat de wet
gever wou vermijden dat een zaak die niet in staat is, reeds zou worden overge
maakt aan de vonnisrechter, zodat nog onderzoeksmaatregelen moeten worden 
genomen tijdens het onderzoek ter terechtzitting. 
Andermaal moet worden geconstateerd dat de uitzondering door de wetgever 
werd voorbehouden voor de gevallen waarin het uitstel ambtshalve of op ver
zoek van het openbaar ministerie plaatsvond. Indien de beklaagde, de civielrech
telijk aansprakelijke partij of de burgerlijke partij aan de erkenning van de nood 
aan bijkomende onderzoekshandelingen ten grondslag lag, bleef de verjaring 
dus geschorst.l Ook wat dit aspect betreft werd de verenigbaarheid van de wet 
met artikel 6 EVRM en het gelijkheidsbeginsel in vraag gesteld1564

• Daaren
boven leek het vragen van uitstel met het oog op het laten stellen van een bijko
mende onderzoekshandeling zowel voor het parket als de verdachte in bepaalde 
gevallen te verworden tot een tactische aangelegenheid. Wanneer dergelijke 
vraag, uitgaande van het openbaar ministerie, de facta tot gevolg zou hebben 
gehad dat de verjaring intrad, is het niet ondenkbaar dat het parket zou hebben 
nagelaten zelf uitstel te vragen teneinde een nochtans pertinente onderzoeks
daad te kunnen laten plaatsvinden, er van uitgaande dat de beklaagde of de 
civielrechtelijk aansprakelijke partij deze vraag wel zou formuleren. Anderzijds 
kon ook de beklaagde zijn vraag tot uitstel zolang mogelijk uitstellen in de hoop 
dat het parket de nodige stappen onderneemt, zodat de verjaring van de straf-

1562 

1563 

1564 

Arbitragehof 15 juli 1999, nr. 91/99, B.S. 9 oktober 1999, A.A. 1999, 1057 en Rev. dr. pén. 
2000 (verkort), 479; Arbitragehof 19 januari 2000, nr. 7/2000, B.S. 17 maart 2000, A.A. 2000, 
63, R. W 1999-2000, 1369, Rev. dr. pén. 2000, 949 en T.B.P. 2000, 785. 
Daarbij is het niet van belang of de zaak al dan niet naar een welbepaalde datum werd verdaagd 
en evenmin dat de beslissing volgt uit het proces-verbaal van de terechtzitting of het voorwerp 
uitmaakt van een vonnis (Cass. 6 oktober 2004, j.L.M.B. 2005, 520). 
In die zin ook R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 248, 149 en A. JACOBS, "La loi du 11 décembre 
1998 relative à la prescription de l'action publique", l.c., 183. Bovenvermeld onderscheid naar
gelang de bijkomende onderzoekshandelingen worden gesteld op vraag van de beklaagde, dan 
wel op vraag van het openbaar ministerie, werd door het Arbitragehof aanvaard op grond van 
de overweging dat, "indien een dergeliik verzoek ertoe zou leiden dat de ver;aringstermiin 
opnieuw loopt, het, in het ene geval meer dan in het andere, met die bedoeling zou worden 
gedaan" (Arbitragehof 19 januari 2000, nr. 7/2000, B.S. 17 maart 2000, A.A. 2000, 63, R. W 
1999-2000, 1369, Rev. dr. pén. 2000, 949 en T.B.P. 2000, 785). Niettemin kan niet worden 
ontkend dat het de rechter toekomt al dan niet in te gaan op een dergelijk verzoek van de 
beklaagde, zodat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat een ongegrond verzoek aan deze 
laatste enig voordeel zou kunnen verschaffen. 
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vordering terug begint te lopen 1565
. Het is duidelijk dat dergelijke overwegingen 

een constructieve rechtsgang belemmeren en niet zouden mogen meespelen bij 
het evalueren van de nood aan bijkomende onderzoekshandelingen. 

3) Het hoger beroep door het openbaar ministerie 

231. De wet voorzag ook dat de verjaring van de strafvordering opnieuw begon 
te lopen "vanaf de verklaring van hoger beroep bedoeld in artikel 203, of de 
betekening van het hoger beroep bedoeld in artikel 205 Sv., tot op de dag 
waarop het hoger beroep op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht 
in hoger beroep wordt ingeleid, indien het hoger beroep tegen de uitspraak van 
de strafvordering enkel uitgaat van het openbaar ministerie" 1566

• De idee die 
achter deze bepaling schuilging, is dat het hoger beroep dat uitsluitend uitgaat 
van het openbaar ministerie met betrekking tot de verjaring geen nadelige gevol
gen mag hebben voor de beklaagde1567

. Het Hof van Cassatie zag hierin geen 
schending van het gelijkheidsbeginsel 1568

• 

Zoals uit de tekst van de wet bleek, was het aanvangspunt hier de verklaring van 
het hoger beroep ex artikel 203 Sv., of - minder voorkomend - de betekening 
op grond van artikel 205 van het Wetboek van Strafvordering1569

• Wat het eind
punt betreft, gebruikte de wetgever een analoge omschrijving als deze in artikel 
24, 1 ° Sv., zodat de verjaring opnieuw geschorst was vanaf de "inleidings
zitting" voor de beroepsrechter. Het is wel zo dat de verjaring enkel opnieuw een 
aanvang nam indien uitsluitend het openbaar ministerie hoger beroep aante
kende. Indien het rechtsmiddel door de beklaagde werd aangewend, bleef de 
verjaring dus geschorst, ook al volgde het openbaar ministerie dit beroep 1570

• 

4) Het verstrijken van de termijn van één jaar 

232. Een laatste uitzondering op de nieuwe schorsingsgrond van artikel 24 
V.T.Sv. betrof het gegeven dat de verjaring terug begon te lopen "vanaf het ver
strijken van een termijn van een jaar te rekenen van de dag van de zitting 
waarop, naar gelang van het geval, de strafvordering bij het vonnisgerecht in 
eerste aanleg of bij het vonnisgerecht in hoger beroep wordt ingeleid of dit laat
ste vonnisgerecht beslist uitspraak te doen over de strafvordering, tot op de dag 
van de uitspraak over de strafvordering door het desbetreffende vonnisgerecht". 
Deze bepaling kwam er teneinde te verhinderen dat de strafvordering na de in
leidingszitting de facto nagenoeg nooit meer zou kunnen verjaren. Deze termijn 
gold zowel voor de eerste rechter als de appèlrechter, zodat in voorkomend geval 
ook de behandeling in hoger beroep binnen één jaar moest afgewikkeld wor-

1565 Indien de verrichting van een bijkomende onderzoekshandeling bevolen wordt "mede op ver
zoek van een andere partij dan het openbaar ministerie", is er volgens het Hof van Cassatie 
geen schorsing van de verjaring, zelfs al bevat het gevoerde onderzoek overwegend elementen 
die niet begrepen zijn in datgene wat door die andere partij werd verzocht (Cass. 20 januari 
2004, AR P.03.1189.N, onuitg.). Het volstaat dus dat naast het openbaar ministerie ook de 
burgerlijke partij - al dan niet in samenspraak met het parket - het verzoek formuleert om de 

1566 

1567 

1569 

l ~70 

schorsing tegen te gaan. Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig te noemen. 
Zie bv. Gent 20 maart 2001, T.G.R. 2001, 217. 
Pari. St. Kamer 1996-97, nr. 1387/6, 20. 
Cass. 11 april 2000, T. Strafr. 2000, 214, met noot R. DECLERCQ. 
Zie ook Cass. 29 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1869. 
Zie bv. Cass. 9 oktober 2001, Verkeersrecht 2002, 329. 
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den 1571
• De schorsing gedurende een termijn van één jaar dekt bovendien de 

volledige vonnisprocedure in eerste aanleg, zodat de verjaring niet opnieuw be
gint te lopen de dag na de uitspraak van het vonnis houdende verwijzing naar 
een ander rechtscollege van dezelfde rang maar met een andere voertaal op 
grond van artikel 23 van de Taalwet, tot de dag waarop de zaak is behandeld 
door dat gerecht1572

• 

Het aanvangspunt van de termijn van één jaar was de inleidingszitting, hetzij 
voor de eerste rechter, hetzij voor de appèlrechter. Het is evenwel ook mogelijk 
dat het vonnisgerecht in beroep beslist de zaak te evoceren, in welk geval de 
termijn van één jaar liep vanaf het ogenblik dat de beroepsrechter "beslist uit
spraak te doen over de strafvordering", dus vanaf de beslissing tot evocatie1573

. 

De wetgever heeft met deze termijn dus een absolute grens willen stellen aan de 
schorsing van de verjaring tijdens de behandeling van de zaak door de vonnis
rechter. Indien de behandeling meer dan één jaar tijd in beslag nam, begon de 
verjaring terug te lopen. Uit de bewoordingen van de wet kan niet worden afge
leid dat voor de berekening van de termijn rekening moest worden gehouden met 
het feit dat de verjaring opnieuw lopende was tengevolge van een eventuele toe
passing van de eerste twee uitzonderingen op de nieuwe schorsingsgrond van 
artikel 24 V.T.Sv., zodat de verjaring van de strafvordering niet in alle gevallen 
waarin de behandeling van de zaak meer dan een jaar tijd in beslag nam, daad
werkelijk een volledig jaar geschorst was. Anders gesteld, de verjaring begon hoe 
dan ook terug te lopen één jaar na de inleidingszitting, ook al was dit reeds ge
durende een bepaalde periode het geval tengevolge van een onbepaald uitstel of 
een ambtshalve of op vraag van het openbaar ministerie gedaan bevel tot aanvul
lend onderzoek1574

'
1575

• Het Hof van Cassatie lijkt dit echter anders te zien 1576
• 

D. Periode tussen het vonnis en de inleiding in graad van beroep 

233. Één van de belangrijkste vragen die bij de toepassing van de wet van 
11 december 1998 rees, betrof de situatie in de periode tussen het vonnis in 
eerste aanleg en de behandeling in graad van beroep. Meer bepaald was het 
aanvankelijk onduidelijk of - ingeval het hoger beroep niet uitsluitend door het 
openbaar ministerie werd ingesteld1577 

- de verjaring van de strafvordering terug 

1171 Zie ook N. GALAND en P. CHOMÉ, l.c., 13. Oorspronkelijk dacht de wetgever er aan om voor 
de beroepsinstantie een termijn van twee jaar te voorzien (zie bv. nog Pari. St. Kamer 1996-97, 
nr. 1387/6, 20). Uiteindelijk werd er echter voor geopteerd beide termijnen gelijk te schakelen, 
en dit o.m. uit vrees voor een verdere toename van de achterstand bij de hoven van beroep 

1S72 

1573 

1574 

1575 

(Pari. St. Kamer 1996-97, nr. 1387/6, 21). 
Cass. 7 april 2004, A.R. P.04.0074.N., onuitg. 
Cf. Hand. Kamer, 1998-99, 3 december 1998, 10328. 
In die zin ook R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 250, 150. Anders: A. JACOBS, "La loi du 
11 décembre 1998 relative à la prescription de l'action publique", l.c., 182. 
Een voorbeeld kan dit verduidelijken: indien een inleidingszitting te situeren was op 1 maart 
1999, dan begon de verjaring in elk geval opnieuw te lopen na het verstrijken van één jaar, dus 
op 1 maart 2000. Dit is ook het geval indien op 1 juni 1999 ambtshalve uitstel werd verleend 
om een aanvullend deskundigenonderzoek te laten plaatsvinden. In de veronderstelling dat de 
zaak opnieuw werd behandeld op 1 september 1999, was de verjaring dus niet gedurende een 
effectief jaar geschorst, maar slechts gedurende negen maanden. 

1576 Zie Cass. 6 oktober 2004, J.L.M.B. 2005, 520. 
1577 In dit geval begon de verjaring immers terug te lopen op grond van art. 24, 1 °, derde streepje 

V.T.Sv. (cf supra, randnr. 231, p. 215). 
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begon te lopen na de beslissing van de eerste vonnisrechter tot aan de inleidings
zitting in beroep1578

, dan wel of de schorsin? van de verjaring ook van toepas
sing bleef na de beslissing in eerste aanleg1 79

. De rechtspraak besliste dat de 
tweede oplossing de juiste was1580

• Aan die rechtspraak werd echter een merk
waardig vervolg gegeven, nu zowel de Franstalige 1581 als de Nederlandstalige 1582 

afdeling van het Hof van Cassatie beslisten dat de schorsing van de verjaring 
blijft voortduren tot de dag waarop de zaak door de appelrechters wordt be
recht, "op voorwaarde dat die termijn niet langer is dan een jaar" en dit onver
minderd de andere schorsingsgronden. Die beslissing was geenszins te rijmen 
met de bewoordingen van de wet1583

, maar bood wel een oplossing voor voor
noemde problematiek. 

3. 2. 1. 5. Beslissing waarbij de opschorting van de uitspraak werd ver-
leend 

234. Op grond van artikel 18 § 1 van de Probatiewet is de verjaring van de 
strafvordering die voortvloeit uit een misdrijf waarvoor opschorting van de uit
spraak is verleend, geschorst vanaf de dag waarop de beslissing waarbij de op
schorting wordt verleend kracht van gewijsde heeft bekomen. Wordt de op
schorting niet herroepen, dan is de strafvordering vervallen bij het verstrijken 
van de proeftijd. Er kan aldus gesproken worden van een schorsing van de ver
jaring vanaf het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing waarbij de op
schorting werd verleend tot - voor gewone opschorting - de dag waarop de 
veroordeling uit hoofde van het nieuwe feit dat aanleiding geeft tot herroeping 
in kracht van gewijsde is gegaan, voor zover een ontvankelijke vordering tot 
herroeping wordt ingesteld, of - voor probatieopschorting - tot op de dag 
waarop een ontvankelijke vordering tot herroeping wordt ingesteld 1584

• 

3.2.1.6. Bijzondere wetgeving 

A. Vervolging van ministers 

235. Inzake de vervolging van een parlementair is de verjaring van de strafvor
dering geschorst gedurende de tijd dat de vervolging overeenkomstig artikel 59 

1578 

1579 

1580 

Deze stelling werd verdedigd in A. JACOBS, "La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescrip
tion de l'action publique", l.c., 182. 
In die zin N. GALAND en P. CHOMÉ, l.c., 14 en J. MEESE, "De verjaring van de strafvordering na 
de 'Securitaswet' van 11 december 1998", l.c., nr. 28, 9. Zie ook R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, 
nr. 252, 151. 
Zie Cass. 15 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 587, Verkeersrecht 2000, 349, J.L.M.B. 2000, 
1121, met noot A. JACOBS, en J. T. 2000, 557; Cass. 11 april 2000, T. Strafr. 2000, 214. 

1581 Cass. 20 september 2000, Arr. Cass. 2000, 1402, T. Strafr. 2001, 89 en Verkeersrecht 2001, 60, 
en Cass. 8 november 2000, Arr. Cass. 2000, nr. 605 en R. Cass. 2001, 340, met noot J. MEESE. 
Zie ook nog Cass. 7 april 2004 (AR P.04.0074.F, onuitg.) waar gesproken wordt van een "une 
période d'un an maximum". 

1582 

1583 

1584 

Cass. 18 februari 2003, T. Straf r. 2003, 121, met noot J. MEESE en Verkeersrecht 2003, 155. 
Zie hierover meer uitgebreid J. MEESE, "De verjaring van de strafvordering: de wanhoop 
nabij?", noot onder Cass. 8 november 2000, R. Cass. 2001, 338-340 en J. MEESE, "De inlei
ding van de zaak als schorsingsgrond voor de verjaring van de strafvordering: rechtsgeschiede
nis van de nabije toekomst", noot onder Cass. 18 februari 2003, T. Straf r. 2003, 123-124. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 237, 143. 
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van de Grondwet geschorst is. Een dergelijke schorsing doet zich voor als de 
Kamer waartoe de verdachte behoort zulks vordert 1585

. 

B. Inzake fjscale aangelegenheden 

236. Wat rechtstreekse belastingen betreft, kan gewezen worden op het oude 
artikel 462 WIB1m. Uit die bepaling volgde dat de strafrechter de zaak moest 
uitstellen totdat aan het geschil een einde is gemaakt door een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing, indien voorafgaand aan het sluiten der debatten voor 
de strafrechter bij een andere rechter of administratieve overheid een geschil 
werd aanhangig gemaakt omtrent de toepassing van een bepaling van het Wet
boek Inkomstenbelastingen of van een uitvoeringsbesluit ervan, voor zover hij 
van oordeel was dat de oplossing van dat geschil een invloed kan hebben op de 
strafvordering1587

. De verjaring van de strafvordering was dan geschorst gedu
rende dat uitstel 1588

• Het afgeschafte artikel 462 WIB blijft van toepassing indien 
een rechter bij wie de strafvordering aanhangig is, met toepassing van die bepa
ling besloten had de uitspraak over een of meerdere tenlasteleggingen uit te stel
len 1589_ 

C. Naar aanfejdjng van het jnstellen van een vordedng tot staken 

1) Op grond van de wet op de handelspraktijken 

237. Ingevolge de artikelen 95 en 106 van de wet op de handelspraktijken 1590 is 
er schorsing van de verjaring in geval van een vordering tot staken zolang de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel niet definitief uitspraak deed over 
die vordering. 

2) Op grond van de wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van 
het leefmilieu 

238. Met betrekking tot een handeling die een kennelijke inbreuk uitmaakt of 
een ernstige dreiging vormt voor een inbreuk op één of meer bepalingen van 
wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de be
scherming van het leefmilieu, kan een vordering tot staken worden ingeleid op 
grond van de wet van 12 januari 1993 1591

. De uitspraak over de strafvordering 
die betrekking heeft op feiten waartegen een vordering tot staken is ingesteld, 
wordt uitgesteld totdat inzake de vordering tot staken een beslissing is gewezen 

1585 Zie wat de leden van gemeenschaps- en gewestraden betreft Cass. 28 april 1999, Arr. Cass. 
1999, 570 en R. W 1999-2000, 1133, met noot P. PoPELIER. 

1586 Opgeheven bij art. 4 7 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale 
geschillen, B.S. 27 maart 1999. 

1587 

h"SS 

1)89 

1590 

1591 

Daarover oordeelt de strafrechter soeverein (Cass. 11 maart 1997, Arr. Cass. 1997, nr. 137 en 
Cass. 9 november 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 596). 
Art. 462 W.I.B. Zie ook Cass. 22 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 291. 
Art. 97 lid 9 van voornoemde wet van 15 maart 1999. 
Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van 
de consument, B.S. 29 augustus 1991. 
Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmi
lieu, B.S. 19 februari 1993. 
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die in kracht van gewijsde is gegaan. Tijdens dat uitstel wordt de verjaring van 
de strafvordering geschorst1592

• 

3) Op grond van de wet inzake discriminatie 

239. Artikel 22 zesde lid van de wet van 25 februari 2003 1593 bepaalt dat wan
neer een vordering tot staken van bij de strafrechter aanhangig gemaakte feiten 
ingesteld is, over de strafvervolging pas uitspraak wordt gedaan nadat over de 
vordering tot staking een in kracht van gewijsde getreden beslissing gewezen is. 
Tijdens de opschorting is de verjaring van de strafvordering geschorst. 

3.2.2. Jurisprudentiële gronden 

3.2.2.1. Algemeen: het bestaan van een wettelijk beletsel dat de 
instelling of de uitoefening van de strafvordering verhindert 

240. Lang voor artikel 24 V.T.Sv. bepaalde dat de verjaring van de strafvorde
ring geschorst is wanneer er een wettelijk beletsel bestaat dat de instelling of de 
uitoefening van de strafvordering verhindert, was ook reeds de rechtspraak in 
die zin gevestigd 1594

. Geoordeeld werd dat er sprake is van schorsing wanneer er 
een wettelijk beletsel bestaat voor het openbaar ministerie om de strafvordering 
uit te oefenen of voor de strafrechter om uitspraak te doen 1595

• Er bestaat dus 
geen limitatieve lijst van schorsingsgronden 1596

• 

Soms wordt op grond van het voorgaande gezegd dat de verjaring ook geschorst 
is zolang de rechtbank vaststelt dat ze niet in de mogelijkheid is de zaak te be
handelen of uitspraak te doen wegens feitelijke omstandigheden die de be
klaagde verhinderen om zich naar de terechtzitting te begeven, bijvoorbeeld 
door ziekte of ~evangenschap in het buitenland 1597

• Daar is echter niet iedereen 
het mee eens15 8

. Wellicht kan in het licht van het feit dat de beklaagde steeds 
kan worden vertegenwoordigd - en die vertegenwoordiging ook anders dan 
vroeger niet kan worden geweigerd - niet langer worden volgehouden dat er 
sprake zou zijn van schorsing van de verjaring op grond van het loutere feit dat 
een beklaagde niet ter terechtzitting kan aanwezig zijn1599

. In het verleden be-

1593 

1594 

159'i 

159ï 

Art. 3 lid 6-7 van de wet van 12 januari 1993. 
Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 
15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme
bestrijding, B.S. 17 maart 2003, err., B.S. 13 mei 2003. 
Zie reeds Cass. 30 juni 1913, Pas. 1913, I, 360 en Cass. 2 januari 1917, Pas. 1917, I, 361. Zie 
ook de conclusie van adv. gen. LECLERCQ bij Cass. 2 maart 1914 (Pas. 1914, I, 132) en de noot 
van adv. gen. CORNIL bij Cass. 2 oktober 1933 (Pas. 1934, I, 1 ). 
Cass. 3 december 1985, Arr. Cass. 1985-86, 475 en Cass. 4 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 
814, R.W. 1997-98, 675, met noot en A.J.T. 1994-95, 606, met noot D. D'HoOGHE en J. 
BOUCKAERT. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 257, 154. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 229, 126, die verwijst naar Cass. 13 april 1964, Pas. 1964, I, 859. 

1598 Cf o.m. M. FRANCHIMONT, A. JACORS en A. MASSET, o.c., 98. 
1599 De situatie kan zich uiteraard voordoen dat de beklaagde zich niet wenst te laten vertegenwoor

digen. In dat geval kan worden geoordeeld bij verstek, waarna desgevallend de verjaring van 
de strafvordering een einde neemt en de verjaring van de straf begint te lopen, onverminderd 
de mogelijkheid voor de veroordeelde om nog verzet aan te tekenen binnen de buitengewone 
termijn. 

LARCIER 



220 Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

sliste het Hof van Cassatie trouwens dat de ziekte van de beklaagde of het feit 
dat hij in het buitenland gedetineerd is de verjaring niet schorste 1600

• 

Uit de rechtspraak blijkt ook welke elementen geen schorsing van de verjaring 
tot gevolg kunnen hebben. Algemeen wordt gesteld dat er geen reden tot 
schorsing is als men zich bevindt in een normale rechtsplegingssituatie die mis
schien wel in zekere zin een onmogelijkheid met zich brengt om de vervolging 
voort te zetten, maar die in de gewone procedure te voorzien is en waarmee 
dus bij het uitoefenen van de strafvordering rekening moet worden gehou
den 1601. 

Dat is bijvoorbeeld zo voor de tijd die voorzien wordt om een minnelijke 
schikking te betalen1602 of gedurende de termijnen die de wet voorziet voor het 
aanwenden van rechtsmiddelen of ter vrijwaring van het recht van verdedi
ging1603 . Ook gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van een des
kundigenonderzoek of gedurende het onderzoek ten laste van een deskundige 
is de verjaring niet geschorst1604. Net zo min zullen oorlog en verstoring van 
de maatschappelijke orde in principe aanleiding kunnen geven tot schorsing 
van de verjaring1605

• Toch werd beslist dat het feit dat de gerechtelijke autori
teiten niet langer onafhankelijk kunnen functioneren omwille van de bezetting 
onvermijdelijk tot gevolg heeft dat de verjaring van de strafvordering omwille 
van overmacht geschorst is1606

, omdat het openbaar ministerie hierdoor in de 
absolute onmogelijkheid verkeerde om de strafvordering uit te oefenen. Ook 
in Frankrijk werd aanvaard dat de bezetting een situatie van overmacht uit
maakt die de schorsing van de verjaring tot gevolg heeft1607

• Niet schorsend 
zijn de minderjarigheid van de verdachte1608, het gerechtelijk verlo/1 609, de 
duur van het beraad1610 of het verlies van het strafdossier tengevolge van een 
brand in het gerechtsgebouw 1611

• Ook het indienen van een verzoek tot vernie
tiging bij de Raad van State van een weigering een regularisatievergunning te 
verlenen heeft geen schorsende werking ten aanzien van de verjaring van de 
strafvordering die is ingesteld naar aanleiding van een overtreding inzake ste-

1600 Cass. 19 mei 1881, Pas. 1881, I, 266; Cass. 2 maart 1914, Pas. 1914, I, 132; Cass. 24 augustus 
1917, Pas. 1917, I, 82 en Cass. 18 januari 1932, Pas. 1932, 1, 40. Zie ook Brussel 4 oktober 
1926, Rev. dr. pén. 1927, 95. 

1601 R. DECLERCQ, o.c., nr. 206, 117. De verjaring is wel geschorst gedurende de buitengewone ter
mijn van verzet (cf. infra, randnr. 243, p. 222). 

1602 Cass. 12 mei 1969, Pas. 1969, I, 840; Cass. 20 november 1979, Arr. Cass. 1979-80, 359; Cass. 
4 december 1979, R. W. 1979-80, 1862 en Cass. 19 februari 1992, Arr. Cass. 1991-92, 577. 

1603 R. DECLERCQ, o.c., nr. 206, 117. Zo is de verjaring niet geschorst gedurende de dagvaardings
termijn (Cass. 10 maart 1969, Arr. Cass. 1969, 635). 

1604 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

1611 

Cass. 27 februari 2002, Pas. 2002, afl. 2, 583. 
P.-A. BELVAUX, l.c., nr. 70, 300. Ook de omstandigheid dat het strafdossier door de vijand in 
beslag werd genomen, schorst de verjaring niet (Cass. 17 juni 1946, Pas. 1946, I, 247). 
Corr. Brussel 24 februari 1919, J. T. 1919, 245. Zie ook Cass. 11 maart 1919, Pas. 1919, I, 35 
en Rev. dr. pén. 1920, 81; Cass. 20 maart 1922, Pas. 1922, I, 208; Cass. 25 februari 1923, Pas. 
1923, I, 208 en Cass. 1 februari 1926, Pas. 1926, I, 208. Hetzelfde werd trouwens aanvaard 
voor de krijgsraden (Corr. Namen 6 maart 1920, Pas. 1920, II, 100). 
P.-A. BELVAUX, l.c., nr. 70, met verwijzing naar Cass. fr. 1 augustus 1919. 
Cass. 1 februari 1877, Pas. 1877, I, 92. Zie ook Luik 11 juli 1952, Pas. 1953, II, 20 en J.L. 
1952-53, 113, met noot; Brussel 17 april 1964, J. T. 1964, 542, met noot en Brussel 12 oktober 
1965, Pas. 1966, II, 237. Contra, maar ten onrechte: Brussel 4 juli 1907,J.T. 929. 
Luik 4 juli 1877, Pas. 1877, I, 389. 
Cass. 11 juni 1951, Arr. Cass. 1951, 612 en Rev. dr. pén. 1950-51, 1187. 
Rk. Brussel 9 augustus 1945, J. T. 1944-45, 520, met noot. 
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denbouw1612 . Wat betreft het verzoek tot onttrekking van de zaak op grond van 
gewettigde verdenking werd beslist dat er geen schorsende werkin1 van uitgaat, 
omdat zulks de verdere behandeling van de zaak niet verhinderde161 . Thans is het 
evenwel zo dat ingevolge de artikelen 545 en 501 Sv. in de regel een bevel tot 
mededeling gegeven wordt waardoor de berechting van de zaak wordt geschorst. 

3.2.2.2. Bij uitstel van de zaak naar aanleiding van een onderzoek naar 
valsheid, valse getuigenis of schending van het beroepsgeheim 

241. De verjaring van de strafvordering is geschorst wanneer een rechterlijke 
beslissing de verdaging van de berechting beveelt om een onderzoek wegens 
valse getuigenis te laten instellen 1614 . Deze schorsingsgrond vereist enerzijds dat 
er een onderzoek of klacht voor valse getuigenis is, en anderzijds dat de rechter 
de behandeling van de zaak schorst in afwachting van het resultaat van dat on
derzoek1615. De schorsing neemt een aanvang vanaf die formele beslissing en 
duurt tot op de dag waarop de beslissing over de klacht inzake valse getuigenis 
kracht van gewijsde bekomt 1616 . Het loutere feit dat klacht voor valse getuigenis 
werd ingediend, schorst op zich echter niet de verjaring van de strafvordering, 
ook al betreft het een klacht met burgerlijke partijstelling1617. De strafrechter is 
immers niet verplicht om de behandeling van de zaak te schorsen omwille van 
een verdenking van valse getuigenis 1618 . Hij beslist daar soeverein over1619. Er is 
ook geen sprake van schorsing als de zaak alleen maar wordt uitgesteld om een 
onderzoek mogelijk te maken over een klacht we~ens valse getuigenis die de 
beklaagde verklaart zinnens te zijn in te dienen 162 . Om een schorsing van de 
verjaring te verkrijgen, is immers vereist dat de rechter werkelijk vaststelt dat hij 
door de klacht in de onmogelijkheid is om uitspraak te doen 1621 . 

3.2.2.3. Inzake voorrecht van rechtsmacht 

242. Inzake voorrecht van rechtsmacht werd beslist dat de verjaring geschorst 
is vanaf de aangifte van de feiten aan de minister van Justitie tot op het ogenblik 
waarop het Hof van Cassatie de stukken van de minister ontvangt1622. 

1612 

1613 

1614 

161S 

1616 

1617 

1618 

1619 

1620 

Cass. 4 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 814, R. W. 1997-98, 675, met noot en A._f.T. 1994-95, 
606, met noot D. D'HüOGHE en J. 80UCKAERT; Cass. 11 december 2001, T.M.R. 2002, 244, 
met noot P. VANSANT en T.R.O.S. 2002, 130, met noot en Pas. 2001, 2071. 
Cass. 25 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 89. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 261, 155. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 226, 125. 
Cf. Cass. 4 december 1973, Arr. Cass. 1974, 385 en Cass. 8 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 570. Zie 
ook J. DE PEUTER, "Vals getuigenis in correctionele en politiezaken", in Strafrecht voor rechts
practici, Reeks "Publicaties van het Instituut voor Strafrecht" (afl. 7), Acco, Leuven, 1991, 45. 
Cass. 30 juni 1975, Arr. Cass. 1975, 1166. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 226, 125. 
Cf. Cass. 10 mei 1897, Pas. 1897, 1, 183; Cass. 28 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 811 en 
Cass. 5 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 3. 
Cass. 19 december 1984, Arr. Cass. 1984-85, 566. 

1621 Cass. 8 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 570. 
1622 Cass. 24 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 73, R. W. 1995-96, 70, met noot M. GELDERS en Rev. 

dr. pén. 1995, 859. Het betrof een geval waarbij een lid van een hof van beroep verdacht werd 
van het plegen van een wanbedrijf buiten de uitoefening van zijn ambt. Terecht wijst DECLERCQ 
er op dat de juistheid van die oplossing eigenlijk te betwijfelen is, omdat het enkel een specifieke 
procedure betreft om de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig te maken (o.c., nr. 230, 126). 
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3.2.2.4. Gedurende de buitengewone termijn van verzet 

243. Indien de betekening van een bij verstek gewezen vonnis of arrest niet aan 
de persoon van de beklaagde gebeurde, is er sprake van schorsing van de verja
ring vanaf het verstrijken van de gewone termijn voor verzet tot op de dag 
waarop verzet wordt aangetekend, voor zover dat verzet nadien ontvankelijk 
wordt verklaard1623

. De schorsing duurt dus n~et tot op het ogenblik dat het ver
zet door de rechter ontvankelijk wordt verklaard1624

• Indien het verzet niet ont
vankelijk wordt verklaard, herleeft de strafvordering uiteraard niet, zodat er dan 
ook geen sprake kan zijn van schorsing van de verjaring van de strafvordering. 

3.2.2.5. Gedurende de cassatieprocedure 

244. Aangezien de schorsing van de verjaring van de strafvordering kan voort
vloeien uit elk wettelijk beletsel dat de berechting van die rechtsvordering ver
hindert, wordt de verjaring van de strafvordering tijdens het cassatiegeding 
geschorst vanaf de dag van de uitspraak van de beslissing die definitief en op 
tegenspraak over die strafvordering uitspraak heeft gedaan tot de datum van het 
door het Hof van Cassatie gewezen arrest1625

•
1626

, ongeacht wie zich in cassatie 
heeft voorzien 1627

• Geregeld wordt daar nog aan toegevoegd dat de voorziening 
in cassatie ontvankelijk dient te zijn 1628

• Een voorziening in cassatie die onont
vankelijk is wegens de aard van de bestreden beslissing schorst de verjaring van 
de strafvordering niet 1629

. 

1623 

[624 

[625 

1626 

[627 

1628 

1629 

Cf. o.m. Cass. 26 april 1915, Pas. 1916, I, 260; Cass. 21 februari 1972, Arr. Cass. 1972, 578; 
Cass. 16 januari 1973, Arr. Cass. 1973, 502; Cass. 26 maart 1973, Arr. Cass. 1973, 743; Cass. 
7 maart 1978, Arr. Cass. 1978, 785; Cass. 21 juni 1978, Arr. Cass. 1978, 1200; Cass. 
22 februari 1989, Arr. Cass. 1988-89, 706, Rev. dr. pén. 1989, 662, met noot J.S. en j.L.M.B. 
1989, 515; Cass. 31 mei 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1156, Rev. dr. pén. 1989, 902, met noot en 
j.T. 1989, 674, met noot; Cass. 4 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, 634 en Verkeersrecht 1992, 
226; Cass. 24 mei 1995, Arr. Cass. 1995, 512, Verkeersrecht 1995, 323, Limb. Rechts!. 1995, 
172, Rev. dr. pén. 1996, 115 enj.T.1995, 718; Cass. 29 september 1998,Arr. Cass. 1998, 919 
en Verkeersrecht 1999, 134. Gedurende de gewone termijn van verzet loopt de verjaring van 
de strafvordering door (cf Corr. Antwerpen 6 juni 1986, R. W 1986-87, 2111). Het betreft dan 
immers een normaal verloop van de procedure waarbij er geen sprake is van een onmogelijk
heid om te vervolgen (D. MERCKX, "Over verjaring en over heling", noot onder Antwerpen, 
30 augustus 1988, R. W 1988-89, 719). 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 219, 122 en R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 258, 154. 
Cass. 20 september 2000, Arr. Cass. 2000, 1402, T. Strafr. 2001, 89 en Verkeersrecht 2001, 60. 
Zie ook Cass. 3 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 471 en Rev. dr. pén. 1976-77, 332 en Cass. 
11 maart 1980, Arr. Cass. 1979-80, 856. 
Met betrekking tot die regel werd recent een prejudiciële vraag gesteld aan het Arbitragehof 
(Corr. Veurne 19 april 2005, T.G.R. 2005, 144). 
Cass. 7 februari 1955, Pas. 1955, I, 593; Cass. 25 september 1961, Pas. 1962, I, 107 en Cass. 
8 oktober 1962, Pas. 1963, I, 171. Schorsende werking hebben dus ook het cassatieberoep van 
de beklaagde (zie bv. Cass. 18 januari 1954, Pas. 1954, I, 421 en Cass. 18 januari 1965, Pas. 
1965, 1,487) en de burgerlijke partij (Cass. 29 mei 1933, Pas. 1933, I, 252; Cass. 17 juni 1963, 
Pas. 1963, I, 1086 en Cass. 12 mei 1969, Pas. 1969, I, 834). 
Cf. o.m. Cass. 9 februari 1925, Pas. 1925, I, 128; Cass. 16 november 1970, Arr. Cass. 1971, 
245; Cass. 4 oktober 1971, Arr. Cass. 1972, 134; Cass. 29 juni 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1387 
en Cass. 24 oktober 1989, Arr. Cass. 1989-90, 263. 
Zie bv. Cass. 8 december 1924, Pas. 1925, I, 62; Cass. 9 februari 1925, Pas. 1925, I, 128, met 
noot; Cass. 29 juni 19 31, Pas. 19 31, I, 200; Cass. 2 7 mei 1963, Pas. 1, 1024; Cass. 17 juni 
1963, Pas. 1963, I, 1086; Cass. 30 november 1976, Arr. Cass. 1977, 362 en Cass. 
25 september 1991, Arr. Cass. 1991-92, 89. 
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Is de beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht een eindbeslissing, dan is 
het maar wat logisch dat de verjaring niet geschorst kan zijn als de voorziening 
onontvankelijk is. Hetzelfde geldt trouwens wanneer de voorziening wordt ver
worpen. In die gevallen is er immers helemaal geen strafvordering meer: het 
eindpunt is dan de in cassatie bestreden uitspraak, die door de beslissing van het 
Hof van Cassatie definitief is gebleken 1630. Er kan dus maar sprake zijn van 
schorsing als er ook na de beslissing van het Hof van Cassatie nog een straf
vordering is, met name wanneer de bestreden beslissing wordt verbroken met 
verwijzing1631 . In dat geval herleeft de strafvordering en loopt de verjaring ver
der1632. De verjaring is dan geschorst gedurende de cassatieprocedure1633 en die 
schorsing neemt een einde op de dag waarop de bestreden uitspraak wordt ver
broken 1634. 
Is de bestreden beslissing geen eindbeslissing, dan moet worden nagegaan of de 
voorziening daadwerkelijk tot gevolg heeft dat het voortzetten van de rechts
pleging onmogelijk is1635, wat ook de ratio legis van de schorsing van de verja
ring is. Dat is niet zo wanneer de voorziening in cassatie manifest onontvanke
lijk is. De zaak kan dan worden voortgezet ongeacht het cassatieberoep, zodat 
er ook geen sprake kan zijn van schorsing van de verjaring. De rechter die vast
stelt dat er sprake is van een manifest onontvankelijk cassatieberoep, moet zich 
overigens niet in de plaats stellen van het Hof van Cassatie om het rechtsmiddel 
onontvankelijk te verklaren 1636. Wel is het zo dat de schorsende kracht van een 
cassatievoorziening door het Hof van Cassatie slechts zal worden ontkend in
dien de onontvankelijkheid evident is 1637. 

3.2.2.6. Gedurende de rechtspleging tot regeling van rechtsgebied 

245. Is er sprake van een procedure van regeling van rechtsgebied, dan is de 
verjaring van de strafvordering geschorst vanaf de dag waarop de beslissing van 
onbevoegdheid, die een negatief bevoegdheidsconflict doet ontstaan, kracht van 
gewijsde bekomt 1638. Gaat het om een positief bevoegdheidsconflict, dan is de 
verjaring geschorst vanaf de betekening aan de partijen van het bevel tot mede
deling waardoor de zaak wordt geschorst1639. In beide gevallen duurt de schor-

1630 R. DECLERCQ, o.c., nr. 221, 122 en R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 259, 155. Zie ook B. SPRIET, 
"De schorsing van de verjaring van de strafvordering", R. W. 1988-89, 992. Vroeger leek men 
er van uit te gaan dat een ontvankelijk maar ongegrond cassatieberoep de verjaring wel 
schorste (cf o.m. Cass. 4 oktober 1878, Pas. 1878, I, 389; Cass. 12 juni 1882, Pas. 1882, I, 
320; Cass. 17 oktober 1886, Pas. 1886, I, 355; Cass. 2 januari 1917, Pas. 1917, I, 2 72 en Cass. 
8 december 1924, Pas. 1925, I, 63). 

1631 Cf Cass. 27 maart 1979, Arr. Cass. 1978-79, 883 en Cass. 5 juni 1979, Arr. Cass. 1978-79, 
1159. Zie ook Cass. 27 juni 1979, Arr. Cass. 1978-79, 1302. 

1632 

16.lJ 

1634 

1635 

1636 

1637 

1638 

1639 

R. DECLERCQ, o.c., nr. 221, 123. 
Cass. 25 januari 1983, Arr. Cass. 1982-83, 694. 
Cass. 3 december 1985, Arr. Cass. 1985-86, 475 en R.W. 1986-87, 274; Cass. 5 mei 1987, 
Arr. Cass. 1986-87, 1163. 
R. DECLERCQ, o.c., nr. 222, 123 en R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 259, 155. Zie ook de noot 
onder Cass. 17 juni 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1416. 
Cf. Cass. 9 januari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 608. 
L. CORNIL, "La Cour de cassation. Réformes mineurs de la procédure", J. T. 1952, 470, voet
noot 36. 
Zie o.m. Cass. 2 oktober 1933, Pas. 1934, I, 1 en Cass. 6 mei 1975, Arr. Cass. 1975, 975. 
Zie Cass. 23 november 1982, Arr. Cass. 1982-83, 405. 
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sing voort tot op de dag van het arrest dat uitspraak doet over de regeling van 
rechtsgebied 1640

• Wel werd reeds de vraag gesteld of de schorsing van de verja
ring niet moet worden toegekend tot op het ogenblik waarop de bij artikel 5 32 
Sv. voorgeschreven betekeningen zijn gebeurd en het openbaar ministerie bij de 
verwijzingsrechter de stukken van de rechtspleging heeft ontvangen, maar die 
vraag werd door het Hof van Cassatie nog niet beantwoord 1641

• 

3.2.2.7. Gedurende de procedure ex artikel 441 Sv. 

246. Geeft de procureur-generaal, op bevel van de minister van Justitie een met 
de wet strijdige uitspraak aan bij het Hof van Cassatie, dan begint de verjaring 
van de strafvordering opnieuw te lopen vanaf de datum van het arrest dat de met 
de wet strijdige beslissing verbreekt1642

. Eigenlijk kan niet echt van een schorsing 
van de verjaring worden gesproken omdat deze op zich een einde nam met de 
definitieve veroordeling, maar de analogie met de schorsing is wel groot1643

• 

3.2.3. Omvang van de schorsing 

247. In beginsel heeft de schorsing net zoals de stuiting1644 van de verjaring niet 
alleen uitwerking ten aanzien van de persoon van de verdachte op wie ze betrek
king heeft, maar ook ten aanzien van alle mededaders en medeplichtigen aan dat 
feit en samenhangende feiten1645

. De gevolgen van de schorsing strekken zich 
dus in de regel uit tot alle misdrijven die omwille van de goede rechtsbedeling 
samen moeten worden onderzocht en beslecht1646

. Gepreciseerd werd dat een 
schorsing geldt ten aanzien van andere beklaagden als het gaat over hetzelfde 
feit of over feiten die er door intrinsieke samenhang mee verbonden zijn 1647

. 

Terecht werd door Declercq reeds opgemerkt dat men zich echter dient te hoe
den voor een al te absolute formulering van voorgaande regel, gezien men zich 
voor een mogelijke uitbreiding van een schorsing niet alleen de vraag moet stel
len of er samenhang is, maar ook of - de concrete omstandigheden van de zaak 
in acht genomen - de schorsing die betrekking heeft op één beklaagde of op één 
feit in werkelijkheid een weerslag heeft oÎ het voortzetten van de vervolging ten 
aanzien van andere personen of feiten 16 8

• Het is immers perfect mogelijk dat 
ondanks het bestaan van een schorsingsgrond voor de ene beklaagde, de proce-

1640 R. DECLERCQ, o.c., nr. 224, 124. 
1641 Een voorziening in die zin werd onontvankelijk verklaard omwille van een gebrek aan beteke

ning (Cass. 17 augustus 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1051 ). 
1642 Cass. 16 oktober 1991, Arr. Cass. 1991-92, 157; Cass. 13 mei 1992, Arr. Cass. 1991-92, 853 

en Cass. 11 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 79. 
1643 R. DECLERCQ, o.c., nr. 225, 124-125. 
1644 

164S 

1646 

1647 

1648 

Zie hierover supra, randnr. 213, p. 201 e.v. 
Zie R. DECLERCQ, o.c., nr. 231, 127 en R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 262, 156. 
Cass. 16 juni 1947, Pas. 1947, I, 278. 
Cass. 22 februari 1989, Arr. Cass. 1988-89, 706, Rev. dr. pén. 1989, 662, met noot J.S. en 
J.L.M.B. 1989, 515; Cass. 31 mei 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1156, Rev. dr. pén. 1989, 902, met 
noot en]. T. 1989, 674, met noot; Cass. 13 september 1995, Arr. Cass. 1995, 777. 
Zie R. DECLERCQ, "Oude recepten en nieuw recht. Drie jaar cassatierechtspraak over straf
rechtspleging", in X, Liber amicorum Marc Chatel, Antwerpen, Kluwer, 1991, 72 en R. 
DECLERCQ, o.c., nr. 232, 127. Zie in dezelfde zin ook A. JACOBS, "La loi du 11 décembre 1998 
relative à la prescription de l'action publique", l.c., 179. 
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dure gesplitst wordt en verder gezet wordt voor een andere beklaagde 1649
• Dat 

zal bijvoorbeeld zo zijn bij het afzonderlijk aanwenden van rechtsmiddelen, zo
als het geval is wanneer één beklaagde verzet aantekent binnen de buitengewone 
termijn van verzet en een andere beklaagde intussen reeds hoger beroep instelde, 
of bij het partieel aanwenden van cassatieberoep 1650

• 

AFDELING 5 

Berekening van de verjaring 

1. Toepasselijke termijn 

1. 1. Algemeen 

248. Teneinde de verjaring te kunnen berekenen in een concrete strafzaak, is het 
uiteraard van belang eerst na te gaan wat de toepasselijke verjaringstermijn nu 
eigenlijk is. Dat lijkt eenvoudig, maar is het daarom niet steeds. De verjarings
termijn is immers gekoppeld aan de aard van het misdrijf en die is niet altijd even 
gemakkelijk te achterhalen 1651

• 

1.2. Onmiddellijke werking van wetgeving die de verjarings
termijn verlengt 

249. Ook wanneer men weet wat de aard van het misdrijf is (overtreding, wan
bedrijf of misdaad), weet men nog niet noodzakelijk met zekerheid welke verja
ringstermijn moet worden toegepast. De verjaringstermijnen werden immers 
reeds enkele malen gewijzigd, zodat het best mogelijk is dat een misdrijf werd 
gepleegd op een ogenblik dat een andere verjaringstermijn van toepassing was 
dan het geval is op het ogenblik van de berechting. De vraag moet dan gesteld 
worden welke verjaringstermijn in rekening moet worden gebracht. Ook wan
neer een nieuwe schorsingsgrond wordt ingevoerd, stelt zich de vraag vanaf 
welk ogenblik daarmee rekening moet worden gehouden. Een identieke vraag is 
aan de orde wanneer een schorsingsgrond uit het rechtsbestel verdwijnt. 
Al deze vraagstukken van overgangsrecht hebben de berekening van de verjaring 
gedurende het laatste decennium bijkomend bemoeilijkt 1652

, omdat telkens ook 
een antwoord diende te worden gezocht op de fundamentele vraag welke wet 
vanaf wanneer van toepassing is. 

250. Waar bij de evaluatie van het retroactiviteitsvraagstuk nooit betwisting 
over lijkt te hebben bestaan, is dat een wetwijziging nooit gevolgen kan hebben 

1649 R. VERSTRAEl EN, o.c., 2005, nr. 262, 156. 
16

SO R. DECLERCQ, o.c., nr. 232, 127. 
1651 Zie hierover supra, Het bepalen van de aard van het misdrijf, p. 76 e.v. 
1652 Cf F. GooSSFNS en S. VAN DIJC:K, "Over de toepassing van verjaringsregels in de tijd en over de 

stuitende werking van het proces-verbaal, opgesteld door de opsporingsinspectie van de admini
stratie der douane en accijnzen", noot onder Antwerpen 24 november 1999, R. W. 2001-02, 1361. 
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voor de reeds onder de oude wetgeving verworven verjaring, die derhalve ver
worven blijft 1653

. Een vervallen strafvordering kan derhalve nooit herleven, ook 
al wordt de verjaringstermijn ervan verlengd of zelfs opgeheven. Eenmaal uitge
doofd, altijd uitgedoofd. Dat is uiteraard een logisch en gezond principe, zoniet 
zou de wetgever eender welk onbestraft misdrijf, hoe lang geleden ook gepleegd, 
door een wijziging in de verjaringswetgeving opnieuw vervolgbaar kunnen ma
ken. Het is evident dat zulks onvermijdelijk zou indruisen tegen de behoefte aan 
maatschappelijke vrede en rechtszekerheid. 

251. Waar echter wel veel discussie over heeft bestaan, is of de nieuwe ver
jaringswetgeving onmiddellijk kan worden toegepast, dus ook bij de berechting 
van strafbare feiten die werden gepleegd vooraleer die wetswijziging plaats
vond. 
Wat die problematiek betreft, heeft de rechtspraak een markante evolutie ge
kend 1654

. Aanvankelijk werd door het Hof van Cassatie de stelling ingenomen 
dat bij een wijziging in de verjaringswetgeving die wetgeving moet worden toe
gepast die voor de verdachte het meest gunstig is 1655

. Derhalve werd aansluiting 
gezocht bij artikel 2 Sw., dat als grondslag dient voor de leer van de retroactieve 
werking van de mildere strafwet. Uit de bewoordingen van het arrest blijkt dat 
het Hof dat een zeer voor de hand liggende beslissing vond: "par une consé
quence nécessaire et même à plus forte raison, l'extinction de l'action publique 
par la prescription doit aussi se régler conformément à la loi en vigueur lors du 
jugement, lorsque celle-ci, plus favorable au prévenu que la loi antérieure, répute 
la prescription acquise". Ook in Frankrijk is het hoogste rechtscollege gedu
rende lange tijd van oordeel geweest dat het voor de verdachte meest gunstige 
regime diende te worden toegepast. In een arrest van 8 juni 1812 werd beslist 
dat "les cours et tribunaux doivent faire jouir les prévenus du bénéfice de la 
prescription établie par la loi, toutes les fois que Ie crime ou Ie délit à eux imputé 
se trouve prescrit, soit d'après la nouvelle loi, soit d'après la loi existant à !'épo
que ou il a été commis, soit d'après la nouvelle loi du temps ou Ie jugement est 
rendu, et qu'ils doivent appliquer à l'action publique celle des deux lois qui est 
la plus favorable au ~révenu, par suite de la règle établie par l'article 6 du décret 
du 23 juillet 1810" 1 56

• 
1657

• Die rechtspraak - die ook door de grote meerderheid 

1653 Zie o.m. Cass. 26 oktober 1994, A.J.T. 1995-96, 107, met noot en].L.M.B. 1995, 1562; Cass. 
20 september 1995, R. Cass. 1996, 184, met noot E. VAN MUYLL'vl; Cass. 5 april 1996 (veren. 
kam.), Arr. Cass. 1996, 247, R. Cass. 1996, 257, jaarboek Mensenrechten 199S-96, 429, Rev. 
dr. pén. 1996, 634 enj.T. 1996, 411; Cass. 12 november 1996, Arr. Cass. 1996, 1039 en Cass. 
28 mei 1997,]. T. 1997, 480. Zie ook Corr. Brussel 29 maart 1994, j.L.M.B. 199S, 224, met 
noot L. BIHAIN. 

1654 Zie voor een overzicht M.J. LFC:LERC:Q, "L'application dans Ie temps de la loi modifiant Ie délai 
de prescription de l'action publique", Rev. dr. pén. 1981, 943-964. Zie ook P. ARNOU, "De 
onmiddellijke werking van een gewijzigde verjaringstermijn van de strafvordering en art. 7.1 
EVRM", noot onder EHRM 9 maart 1999, T.W. V.R. 1999, 2S-28. 

165') Cass. 2 oktober 1868, Pas. 1869, I, 54 en Cass. 20 mei 1886, Pas. 1886, I, 224. Zie ook Brussel 
19 januari 1884, Pas. 1885, II, 319 en Luik 26 december 1883, B}. 1884, 424 en B.j. 1886, 53. 

1656 Cass. fr. 18 juni 1812. Zie J.-L. CüUSTURIER, o.c., nr. 150, 397; J. TOTTI, o.c., 201; H. MOAZ

ZAMI, o.c., 123 en M.J. LECLERCQ, l.c., nr. 19, 952. Art. 6 van het geciteerde decreet bepaalde 
het volgende: "Les cours et tribunaux appliqueront aux crimes et aux délits les peines pronon
cées par les lois pénales existantes au moment ou ils ont été commis: néanmoins, si la nature de 
la peine prononcée par Ie nouveau Code pénal était moins forte que celle prononcée par Ie Code 
pénal acruel, les cours et tribunaux appliqueront les peines du nouveau Code". 
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van de doctrine werd verdedigd 1658 - bleef meer dan een eeuw gehandhaafd. Zo 
sprak het Belgische Hof van Cassatie zich in twee oude arresten nog uit over de 
werking in de tijd van een wet die de verjaringstermijn verkort1659 en werd ge
woon toepassing gemaakt van de mildere strafwet 1660. 
Zowel in België als in Frankrijk werd het standpunt dat de voor de verdachte 
meest gunstige verjaringsregeling dient te worden toegepast, sedertdien echter 
verlaten 1661 . Maar waar het in ons land tot gevolg heeft dat verjaringsbemoeilij
kende wetgeving1662 als procedurewetgeving wordt beschouwd en onmiddellijk 
van toepassing is op hangende zaken, kwam in Frankrijk de wetgever tussen 
opdat opnieuw het voor de verdachte meest gunstige regime zou gelden1663 . 
De kentering kwam er in ons land naar aanleiding van een verlenging van de 
verjaringstermijn voor misdrijven uit het sociaal strafrecht van één jaar naar drie 
jaar1664, waardoor aan het Hof van Cassatie nogmaals de vraag kon worden 
voorgelegd of die verlengde verjaringstermijn onmiddellijk diende te worden toe
gepast 1665. Het Hof besliste dat in alle zaken rekening diende te worden gehouden 
met de langere verjaringstermijn, voor zover de verjaring op het ogenblik van 
inwerkingtreding van de verjaringswijzigende wetgeving nog niet was ingetre
den1666. Een gelijkaardige beslissing was al eerder genomen in een civiele zaak 1667. 

1658 

165Y 

1660 

166! 

1662 

1663 

1664 

166.5 

1666 

1667 

Vóór dat arrest werd een eerder vreemde proportionaliteitsregel toegepast, die erin bestond dat 
rekening gehouden werd met het procentuele gedeelte van de reeds verstreken verjaring: wan
neer bijvoorbeeld de verjaringstermijn werd verkort, en er in een welbepaalde zaak reeds drie 
vierde van de oorspronkelijke verjaringstermijn was verstreken, werd er van uitgegaan dat ook 
reeds drie vierde van de gewijzigde termijn was verstreken (Cass. fr. 29 april 1808, Bull. crim. 
1808, 89. Zie ook J.-L. CoUSTlJRIER, o.c., nr. 150, 395-396 en H. MOAZZAMI, o.c., 122). 
Zie H. MOAZZAMI, o.c., 123, voetnoot 4 en de verwijzingen aldaar. Zie ook de verwijzingen in 
M.]. LEC:LFRC:Q, l.c., 953, voetnoot 29. Een vurige tegenstander was echter P. RotJBJER (J,e droit 
transitoire, Paris, Dalloz & Sirey, 1960, 2' cd., nr. 98, 524-531 ). 
Dergelijke voorbeelden zijn in de rechtspraak eerder schaars, omdat de verjaringswetgeving 
eerder zelden werd gemilderd (cf. R. VERSTRAFTIN en P. HEI SEN, "De wet van 16 juli 2002 
betreffende de verjaring van de strafvordering: verjaring van talrijke misdrijven op 1 september 
2003 ?", l.c., 65). 
Cass. 2 oktober 1868, Pas. 1869, I, 54 en Cass. 20 mei 1886, Pas. 1886, I, 224. Zie in dezelfde 
zin ook nog de openingsrede van adv.-gen. L. DEPEI.CHIN in 1965 (R. W 1965-66, 85-87). 
Zie wat Frankrijk betreft J.-Y. CHEVAI.LIER, "L'application de la loi pénale dans Ie temps", Rev. 
pénit. dr. /Jén. 1996, 243-245. 
In het uitzonderlijke geval dat er sedertdien nog eens een verjaringsvergemakkelijkende wet
geving tot stand kwam, met name de afschaffing van de inleiding van de zaak als schorsings
grond, werd de onmiddellijke toepasbaarheid ervan via een twijfelachtige constructie omzeild 
(cf. supra, randnr. 225, p. 210). 
Cf. supra, voetnoot 300. 
Deze verlenging werd ingevoerd door art. 66 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische 
heroriëntering en het K.B. nr. 15 van 23 oktober 1978. 
In de rechtsleer was meteen na de inwerkingtreding van de wet de stelling ingenomen dat de 
langere verjaringstermijn geen toepassing kon vinden op feiten gepleegd vóór die inwerking
treding (J. VAN BoECKHOlJT, "Verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering in de 
sociale wetgeving en haar gelding in de tijd", R. W 1978-79, 997-998). 
Cass. 7 mei 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1120 en Reu. dr. pén. 1980, 975, met noot Ph. QUARRE; 
Cass. 28 mei 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1198 en ].T 1981, 326; Cass. 10 september 1980, 
Arr. Cass. 1980-81, 30; Cass. 5 november 1980, Reu. dr. pén. 1981, 205; Cass. 10 december 
1980, Arr. Cass. 1980-81, 391 en Reu. dr. pén. 1981, 383. Zie ook Cass. 25 november 1981, 
R. W 1981-82, 1006, met noot; Cass. 9 december 1981, Arr. Cass. 1981-82, 497; Cass. 3 juni 
1987, Arr. Cass. 1986-87, 1343 en Rev. dr. pén. 1987, 981, met noot J. SACE; Corr. Dinant 
23 september 1986, J.L.M.B. 1988, 1451, met noot V. RENIER. 
Cass. 7 mei 1953, Arr. Cass. 1953, 610. 
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Volgens het Hof van Cassatie impliceert een langere verjaringstermijn geen ver
zwaring van de straf, zodat in de artikelen 2 Sw., 7 EVRM en 15 I.V.B.R. geen 
bezwaar kan worden gevonden voor de onmiddellijke toepassing van wetgeving 
die de verjaringstermijn verlengt1668. De verjaring raakt, aldus het Hof, niet de 
grond van het recht. Niet de overgangsregels van het materiële strafrecht, maar 
wel die van de strafprocedure zijn dus van toepassing. En die overgangsregels zijn 
dezelfde als de overgangsregels die gelden voor de civiele rechtspleging1669. Ook 
het Arbitragehof had geen problemen met de onmiddellijke toepassing van de 
verlenging van de verjaringstermijn voor wanbedrijven van drie naar vijf jaar op 
strafvorderingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet nog niet 
verjaard waren, ook al waren de feiten vóór die inwerkingtreding gepleegd 1670. 
Met die rechtspraak gaf het Arbitragehof te kennen van oordeel te zijn dat de 
verjaring van de strafvordering geen deel uitmaakt van het materiële straf
recht1671, terwijl daar enkele jaren eerder nog anders was over geoordeeld in een 
andere context1672. 
De rechtspraak inzake de onmiddellijke toepasbaarheid van wetgeving die de 
verjaring wijzigt, bleef sedertdien ongewijzigd en werd ook telkens toegepast bij 
de talrijke wetswijzigingen van de voorbije tien jaar1673. Waar de onmiddellijke 
toepassing aanvankelijk enkel betrekking had op wetswijzigingen die de verja
ringstermijn verlengden 1674, werd nadien bevestigd dat deze regel geldt voor elke 
wetswijziging die betrekking heeft op de berekeningswijze van de verjaring1675. 
In de zaak Coëme kreeg het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de 
gelegenheid om de rechtspraak van het Hof van Cassatie te toetsen aan artikel 
7 EVRM, dat bepaalt dat geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan deze 
die ten tijde van het plegen van het feit van toepassing was. Het Europees Hof 
kwam tot de bevinding dat er geen schending van voornoemde bepaling kon 
worden vastgesteld 1676,1677: 

1668 

1669 

1670 

Cass. 25 november 1981, Arr. Cass. 1981-82, 421 en R. W. 1982-83, 1006, met noot. Zie ook 
Cass. 2 februari 2000, R. W. 2000-01, 943 en Cass. 30 maart 2004, AR P.04.0092.N, onuitg. 
Art. 3 Ger. W. (zie Cass. 24 december 1973, Arr. Cass. 1974, 477; Cass. 16 oktober 1985, 
Arr. Cass. 1985-86, 206 en Rev. dr. pén. 1986, 410-414, met noot LECLERCQ). 
Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 46/96, B.S. 14 augustus 1996 en R. W. 1996-97, 955. 

1671 P. PoPELIER, "Toepassing van de wet in de tijd", in Algemene Praktische Rechtsverzameling, 
Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 69 en 89. 

1672 

1673 

1674 

167') 

1676 

1677 

Zie hierna, randnr. 252, p. 230. 
Zie bv. inzake de verlenging van de verjaringstermijn voor wanbedrijven Corr. Brussel 29 maart 
1994,J.L.M.B. 1995, 225, met noot L. BIHAlN; Gent 8 december 1994, A.j.T. 1995-96, 18; 
Corr. Brussel 12 januari 1995,].L.M.B. 1995, 1581; Gent 23 januari 1995, A.j.T. 1995-96, 19; 
Corr. Gent 14 maart 1995, T.G.R. 1995, 193; Gent 22 november 1995, A.].T. 1995-96, 19 en 
Brussel 4 september 1996, Rev. dr. pén. 1997, 1082. Over de invoering van art. 21 bis V.T.Sv. 
zie Cass. 28 mei 1997, R.W. 1999-2000, 218, met noot M. GELDERS; Cass. 7 december 1999, 
Arr. Cass. 1999, 1590 en Brussel 14 februari 2002, J.T. 2002, 342 (dat eveneens betrekking 
heeft op de invoering van art. 2 lbis tweede lid V.T.Sv.). Over de invoering van de inleiding van 
de zaak als schorsingsgrond, zie o.m. Cass. 15 maart 2000, J. T. 2000, 557, met noot A. JACOBS 
en J.L.M.B. 2000, 1121, met noot A. JACOBS; Corr. Verviers 4 februari 1999, J.L.M.B. 2000, 
1123 en Gent 30 juni 2004, T.G.R. 2004, 246. 
Cf. G. CLOSSET-MARCHAL, "L'application dans le temps des lois relatives aux délais de prescrip
tion de l'action publique", Ann. Fac. Dr. Liège 1988, 367. 
F. CLOSE, l.c., 349-350. 
EHRM 22 juni 2000, Coëme e.a. t. België, Reports 2000-VII, § 149-150. 
Het citeren uit arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gebeurt bewust 
systematisch in het Engels, omdat een groot aantal van de arresten van het Hof enkel in het 
Engels kunnen geraadpleegd worden. 
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"The extension of the limitation period brought about by the Law of 24 
December 1993 and the immediate application of that statute by the 
Court of Cassation did, admittedly, prolong the period of time during 
which prosecutions could be brought in respect of the offences con
cerned, and they therefore detrimentally affected the applicants' situa
tion, in particular by frustrating their expectations. However, this does 
not entail an infringement of the rights guaranteed by Article 7, since 
that provision cannot be interpreted as prohibiting an extension of 
limitation periods through the immediate application of a procedural 
law where the relevant offences have never become subject to limitation. 
(. .. ) The Court notes that the applicants, who could not have been un
aware that the conduct they were accused of might make them liable to 
prosecution, were convicted of offences in respect of which prosecution 
never became subject to limitation. The acts concerned constituted 
crimina! offences at the time when they were committed and the penal
ties imposed were not heavier than those applicable at the material time. 
Nor did the applicants suffer, on account of the Law of 24 December 
1993, greater detriment than they would have faced at the time when 
the offences were committed." 

229 

252. In het standpunt om, wat de verjaring betreft, de voor de verdachte meest 
gunstige regeling toe te passen, zit nochtans heel wat logica 1678

• Zowel bij een 
verkorting als bij een verlenging van de verjaringstermijn, kunnen argumenten 
worden aangevoerd die voornoemd uitgangspunt wettigen. 
Is de wetgever van oordeel dat de verjaringstermijnen te lang zijn en derhalve 
moeten worden verkort (wat echter eerder uitzonderlijk is), dan is het uiteraard 
logisch dat die verkorting ook meteen van toepassing is op alle hangende za
ken 1679

. Met het verkorten van de verjaring geeft de wetgever immers te kennen 
dat de verjaringstermijn niet meer in overeenstemming was met hetgeen maat
schappelijk wenselijk en aanvaardbaar wordt geacht. Het is dan ook niet verde
digbaar de oude regeling nog verder te blijven toepassen op feiten die vooraf
gaand aan de wetswijziging werden gepleegd1680

• 

Gaat het om een verlenging van de verjaring, dan moet daaruit worden afgeleid 
dat de wetgever blijkbaar van oordeel is dat de bestaande termijnen onvol
doende zijn gebleken en er hierdoor feiten verjaarden waarvoor vanuit maat
schappelijk oogpunt nog een nood aan bestraffing bestond. In principe lijkt een 
onmiddellijke toepassing van wetgeving die de verjaring verlengt dus wel aange
wezen te zijn, ware het niet dat moeilijk te ontkennen valt dat er een zeer nauwe 
band bestaat tussen de verjaringsregeling enerzijds en de strafwet anderzijds 168 1, 
en de strafwet slechts kan worden verzwaard voor toekomstige feiten 1682

• Waar 
de strafwet bepaalt welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf voor die 
gedragingen kan worden opgelegd, bepaalt de verjaringswetgeving gedurende 

1678 Cf. Corr. Brussel 30 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 1166, waarin deze redenering in strijd met 
de vigerende cassatierechtspraak toch nog wordt gevolgd. 

1679 De toepassing van de voor de verdachte meest gunstige regel leidt in dit geval dus tot hetzelfde 
resultaat als de onmiddellijke werking van verjaringswijzigende wetgeving. 

1680 H. MOAZZAMI, o.c., 126. 
1681 Cf P.E. TROUSSE, l.c., nr. 272, 96. 
1682 Art. 2 Sw. 

LARCIER 



230 Deel 1 • De verjaring van de strafvordering 

welke termijn een strafvordering kan worden ingesteld en uitgeoefend. Zowel de 
strafwet als de verjaringsregeling vinden hun grondslag in het algemeen belang. 
Het valt dan ook moeilijk in te zien waarom de verjaringsregeling strikt geschei
den zou moeten worden van de strafwet, omdat die regeling net bepaalt wat de 
maatschappelijk aanvaarde termijn is binnen dewelke de strafwet kan worden 
toegepast voor een welbepaald strafbaar feit. Men kan trouwens bezwaarlijk 
ontkennen dat een verlenging van de verjaringstermijn wezenlijk geschiedt met 
het oog op een versteviging van de repressiemogelijkheden 1683, wat op zich reeds 
een illustratie is van de nauwe band tussen strafwet en verjaringstermijnen. 
Opvallend genoeg leek ook het Arbitragehof de nauwe band tussen de strafwet 
en de verjaringstermijn van de strafvordering aanvankelijk wel te hebben inge
zien. Het Arbitragehof zag er geen graten in dat de decreetgever zich inliet met 
verjaringstermijnen van eigen geredigeerde strafbepalingen, terwijl het straf
procesrecht toen nochtans niet tot diens bevoegdheid behoorde. Het Arbitrage
hof overwoog wat dit betreft dat wanneer de decreetgever een verstoring van de 
openbare orde kan vaststellen, hij ertoe gebracht wordt de duur van de periode 
te beoordelen en te bepalen tijdens dewelke zulk een verstoring dient te worden 
beteugeld, en bijgevolg ook het tijdstip vanaf hetwelk de vervolging van het 
misdrijf niet langer verantwoord is. Daar werd nog aan toegevoegd dat de be
voegdheid om een verstoring van de openbare orde strafbaar te stellen, uit zich
zelf de bevoegdheid impliceert om de duur te bepalen tijdens dewelke de aantas
ting van de openbare orde het op gang brengen van de openbare vordering ver
antwoordt1684. Uit die rechtspraak werd gevat geconcludeerd dat de rechtspraak 
een wel heel erg soepel redeneervermogen heeft, vermits de verjaring van de 
strafvordering de ene keer een procedure-aangelegenheid uitmaakt en de andere 
keer een aspect van het recht tot straffen, al naargelang het doel dat men met de 
variabele premisse wenst te bereiken 1685. 
Bovendien lijkt de ratio legis van artikel 2 Sw. - dat de emanatie is van het 
legaliteitsbeginsel en de nood aan rechtszekerheid - eveneens op te gaan voor de 
verjaring van de strafvordering. Het is helemaal niet uitgesloten dat er bijvoor
beeld minder wanbedrijven zouden worden gepleegd wanneer deze onverjaar
baar zouden zijn, of dat verjaarbaarheid en de duur van de verjaringstermijn 
minstens bij een bepaalde categorie van delinquenten aspecten zijn die in over
weging worden genomen bij de beslissing om al dan niet een welbepaald straf
baar feit te plegen. Toch zou bijvoorbeeld de delinquent die vandaag beslist om 
een wanbedrijf te plegen, wetende dat hiervoor een verjaringstermijn van vijf 
jaar geldt, voor eeuwig vervol?ibaar blijven mochten wanbedrijven nadien on
verjaarbaar worden gemaakt1 86 . Hetzelfde geldt - misschien wel in mindere 
mate - bij een verlenging van de verjaringstermijn. De onzinnigheid van de on
middellijke toepasbaarheid van verjaringsverlengende wetgeving kan trouwens 
ook worden geïllustreerd met een argument ex absurdo. Stel dat de verjarings
termijn voor wanbedrijven op één week wordt gebracht. Ongetwijfeld zouden 
op dat ogenblik heel wat wanbedrijven worden gepleegd door personen die in 

1683 R. VERSTRAETEN, "Verjaringstermijnen en wetsvoorstel inzake afluisteren", l.c., 590. 
1684 Arbitragehof 3 december 1987, nr. 43, B.S. 19 december 1987 en R. W. 1987-88, 861. Zie ook 

R. VERSTRAETEN, "De afwezigheid van verjaring van de strafvordering", l.c., 251. 
1681 W. BROSENS, "Enkele recente evoluties in verschillende domeinen van het strafrecht", R. W. 

1988-89, 316. 
1686 Voor zover de verjaring op dat moment uiteraard nog niet is ingetreden. 
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normale omstandigheden geen risico op bestraffing durven lopen. De uiterst 
kleine kans op bestraffing zal met andere woorden doorslaggevend zijn voor een 
bepaalde categorie van delinquenten. Toch zouden ook deze delinquenten nog 
jaren later kunnen vervolgd worden, op grond van een verjaringsregeling die 
onbestaande was op het ogenblik van het plegen van de feiten, wanneer die 
verjaringsregeling er kwam binnen de korte verjaringstermijn van een week. Ui
teraard gaat van een dergelijk voorbeeld geen enkele realiteitszin uit. Maar het 
illustreert wel dat hoe korter de verjaringstermijn is, hoe groter de kans op straf
feloosheid is (of minstens de perceptie daarvan bij de rechtsonderhorige). Er 
bestaat derhalve een correlatie tussen strafmaat en verjaringstermijn: zelfs van 
de zwaarste straf zal maar weinig afschrikwekkende werking uitgaan wanneer 
de verjaringstermijn extreem kort is, terwijl ook een lichte straf afschrikwek
kend kan zijn wanneer de feiten gedurende een termijn van vele jaren aanleiding 
kunnen geven tot vervolging. Om die reden alleen al zou de overgangsregeling 
van artikel 2 Sw. ook van toepassing moeten zijn op wetswijzigingen inzake de 
verjaring van de strafvordering. Want hoe subtiel de wijziging ook is, de dader 
die na de feiten wordt geconfronteerd met een verlenging van de verjarings
wetgeving wordt altijd een beetje verschalkt. 
Het voorgaande kan niet anders dan contrasterend bevonden worden met de 
maatschappelijke behoefte aan rechtszekerheid: wanneer een norm wordt over
treden moet op voorhand geweten zijn welke gevolgen dat met zich kan bren
gen, zowel naar bestraffing toe als naar de tijdsduur waarin die bestraffing kan 
worden opgelegd 1687

. Het is daarom niet juist te stellen dat het verwerpen van 
de onmiddellijke toepasbaarheid van verjaringsverlengende wetgeving enkel ge
stoeld zou kunnen worden op de private belangen van de rechtsonderhori
gen 1688

• De zekerheid omtrent het recht overstijgt dat niveau omdat zij vereist is 
voor maatschappelijke stabiliteit. 

253. Dat er wel degelijk een nauwe band bestaat tussen de verjaring van de 
strafvordering en het materiële strafrecht blijkt trouwens ook duidelijk uit de 
reeds aangehaalde ingreep van de Franse wetgever. Het hoeft weinig verbazing 
te wekken dat de Franse jurisprudentie, gekend om haar vijandigheid ten aan
zien van de verjaring, uiteindelijk ook voorstander was geworden van een on
middellijke toepassing van strengere verjaringswetgeving1689

. Maar de wetgever 
heeft het standpunt van de rechtspraak, dat identiek was aan het standpunt dat 
thans door onze rechtspraak wordt gevolgd, op kordate wijze geneutraliseerd. 
De ingreep van de Franse wetgever illustreert in elk geval dat het standpunt van 

1687 

1688 

1689 

Het Arbitragehof heeft in haar arrest van 12 juli 1996 (supra, voetnoot 1670) erkend dat er 
sprake is van een situatie van rechtsonzekerheid, maar overweegt dat "terwijl de rechtsonze
kerheid die voortvloeit uit de invoering van straffen waarin niet was voorzien op het ogenblik 
waarop het misdrijf werd begaan, niet vatbaar is voor verantwoording, is zulks niet het geval 
met de rechtsonzekerheid die te maken heeft met het feit dat een misdrijf dat reeds strafbaar 
was op het ogenblik waarop het werd begaan, nog met dezelfde straffen zou kunnen worden 
gestraft na het verstrijken van de verwachte termijn van verjaring" (overweging B.6.). 
Volgens VAN MuYLEM mag er geen rekening worden gehouden met wat voor de verdachte het 
meest gunstige regime is, omdat de verjaring van openbare orde is (E. VAN MUYLEM, "Toepas
sing in de tijd van nieuwe wet in verband met de verjaringstermijnen van de strafvordering. Het 
arrest van het Hof van Cassatie van 20 september 1995", noot onder Cass. 20 september 1995, 
R. Cass. 1996, 182). 
Cass. fr. 16 mei 1931, Gaz. Pal. 1931, 178. 
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de Belgische rechtspraak, dat een duidelijke veruitwendiging is van de jurispru
dentiële afkeer voor de verjaring, helemaal niet zo evident is. 

254. De consequenties van de Belgische oplossing voor het retroact1v1te1ts
vraagstuk zijn bovendien nog zwaarwichtiger gebleken dan men wellicht op het 
eerste gezicht heeft vermoed. De vraag diende immers nog te worden beant
woord wat de gevolgen zijn van de onmiddellijke inwerkingtreding van nieuwe 
verjaringsregels voor de berekening van de verjaring, rekening houdende met de 
stuiting en schorsing van de verjaring. Concreet drongen zich naar aanleiding 
van de diverse verjaringswijzigingen twee vragen op, waarvan de eerste betrek
king had op de stuiting van de verjaring en de tweede op de schorsing van de 
veqanng. 
Wat de stuiting betreft, rees de vraag naar aanleiding van de verlenging van de 
verjaringstermijn voor wanbedrijven van drie naar vijf jaar, die in werking trad 
op 31 december 1993. Men vroeg zich af of aan een stuitingsdaad die had 
plaatsgevonden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet die de verja
ringstermijn verlengde, en die zich situeerde tussen het derde en vijfde jaar nadat 
de verjaringstermijn was beginnen lopen, stuitende werking kon worden ver
leend. Dat betekende een verschil in de maximale verjaringstermijn van twee 
jaar: indien enkel rekening diende te worden gehouden met stuitingsdaden ver
richt in de eerste termijn van drie jaar, en deze de verjaring vervolgens verleng
den met vijf jaar, bekwam men een maximum van acht jaar. In het andere geval 
diende men ook de stuitingsdaden die werden gesteld in het vierde of vijfde jaar 
nadat de verjaring begon te lopen, dus op een ogenblik dat deze niet geacht 
werden de verjaring te stuiten, met een retrospectieve blik toch te beschouwen 
als stuitingsdaden, waardoor de termijn kan oplopen tot tien jaar1690. Uiteraard 
is de eerste opvatting gunstiger voor de beklaagde1691 . Maar terecht werd er 
door Verstraeten op gewezen dat de tweede opvatting de enige consequente is 
wanneer men vertrekt van de onmiddellijke toepasselijkheid van de verjarings
verlengende wetswijziging, omdat er slechts één strafvordering is en één verja
ring van de strafvordering1692

• Die tweede opvatting heeft het ook in de recht
spraak gehaald1693. 
Wat de schorsing betreft, diende de vraag te worden beantwoord wat de impli
caties waren van de invoering van de inleiding van de zaak als schorsingsgrond 
voor de verjaring1694. Gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie, werd al 
snel beslist dat de nieuwe schorsingsgrond diende te worden toegepast op han-

1690 Zie R. VERSTRAETEN, "De afwezigheid van verjaring van de strafvordering", l.c., 251. Zie ook 
R. VERSTRAETEN, "Verjaringstermijnen en wetsvoorstel inzake afluisteren", l.c., 590. 

1691 L. BIHAIN, "Modification du délai de prescription de l'action publique", j.L.M.B. 1995, 232. 
1692 

1693 

1694 

Zie R. VERSTRAETEN, "De afwezigheid van verjaring van de strafvordering", l.c., 252. Zie ook 
R. VERSTRAETEN, "De gelding van de verjaringswet in de tijd", noot onder Gent 8 december 
1994, 22 januari 1995 en 22 november 1994, A.J.T. 1995-96, 21. 
Cass. 20 september 1995, R. Cass. 1996, 184, met noot E. VAN MUYLEM; Cass. 5 april 1996 
(veren. kam.), Arr. Cass. 1996, 247, R. Cass. 1996, 257, Jaarboek Mensenrechten 1995-96, 
429, Rev. dr. pén. 1996, 634 enj.T. 1996, 411; Cass. 5 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 166; 
Cass.12november 1997,Arr. Cass.1997, 1115,R.W.1998-99, 817,metnootA. VANDEPLAS, 
j.L.M.B. 1998, 5,].T. 1998, 361 en Rev. dr. pén. 1998, 586. Zie ook Cass. 23 december 1998 
(veren. kam.), Arr. Cass. 1998, 1166, R. W. 1998-99, 1309, A.J. T. 1998-99, 541, J.L.M.B. 
1999, 61 en Rev. dr. pén. 1999, 393. 
Zie hierover supra, Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht, p. 208. 
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gende strafzaken. Ook ditmaal werd de onmiddellijke toepassing van de wet 
aanvaard door het Arbitragehof1695

• Belangrijk is echter dat bovendien werd 
aanvaard dat ook de inleidingszitting die Blaatsvond vóór de inwerkingtreding 
van de wet, de verjaring reeds schorste 696

•
1697

. Zo werd in een arrest van 
8 maart 2000 door het Hof van Cassatie bij de berekening van de verjaring 
bijvoorbeeld rekening gehouden met de schorsing van de verjaring bij een inlei
dingszitting die plaatsvond in 1992, dus meer dan zes jaar vooraleer de wet van 
11 december 1998 in werking trad1698

. Dat is langer dan de schorsingsgrond 
uiteindelijk heeft bestaan ... 

2. Verdere berekening 

2. 1. Bij ontbreken van onderzoeksdaden 

255. Werd nog geen enkele onderzoeksdaad gesteld, dan is de berekening van 
de verjaring eigenlijk vrij eenvoudig. Het volstaat dan immers om, eenmaal men 
de juiste verjaringstermijn kent, deze termijn toe te passen vanaf het juiste aan
vangspunt. In beginsel is dat het ogenblik waarop het misdrijf werd gepleegd of 
het ogenblik waarop het misdrijf een einde neemt1699

. Betreft het een misdaad 
bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379, 380, 409 of 433quinquies § l eerste 
lid, 1 ° Sw. (aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, exploitatie van pros
titutie, infibulatie of bepaalde vormen van mensenhandel), dan begint de verja
ring van de strafvordering pas te lopen op het ogenblik dat het slachtoffer de 
leeftijd van achttien jaar bereikt1700

. 

Met stuiting van de verjaring hoeft uiteraard geen rekening te worden gehouden, 
omdat er nog geen daden van onderzoek of vervolging plaatsvonden. 

169
' Arbitragehof 19 januari 2000, nr. 7/2000, B.S. 17 maart 2000, A.A. 2000, 63, R. W. 1999-

2000, 1369, Rev. dr. pén. 2000, 949 en T.B.P. 2000, 785. 
16% 

1697 

1698 

1699 

1700 

A. JACOBS, "Les arcanes de la prescription de l'action publique", noot onder Cass. 15 maart 
2000, J.L.M.H. 2000, 1122. Contra Corr. Gent 25 februari 1999, T.G.R. 1999, 69, met noot 
F. MERTEM, waarbij de verjaring werd vastgesteld doordat enkel rekening werd gehouden met 
de inleiding in graad van beroep, welke na de inwerkingtreding van de wet van 11 december 
1998 plaatsvond. In de noot onder dit vonnis wordt vreemd genoeg helemaal niet ingegaan op 
deze kwestie. 
In de rechtsleer was er reeds op gewezen dat dit in het licht van de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie wellicht de enige consequente stelling kon zijn. Zie hierover J. MEESE, "De verjaring 
van de strafvordering na de 'Securitaswet' van 11 december 1998", l.c., nr. 37, 11. 
Cass. 8 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 531, j.L.M.B. 2000, 1119 en Rev. dr. pén. 2000, 844. Zie 
ook Cass. 15 maart 2000,]. T. 2000, 557, met noot A. JACOBS en J.L.M.B. 2000, 1121, met 
noot A. JACOBS. 

Zie hierover supra, Aanvang en eindpunt van de verjaring, p. 127 e.v. 
Zie hierover supra, randnr. 121, p. 110. 
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2.2. In geval reeds onderzoeksdaden werden gesteld 

2.2.1. Algemeen 

256. Werden wel reeds onderzoeksdaden gesteld, dan is de berekening van de 
verjaring heel wat complexer. Er moet dan immers rekening gehouden worden 
met stuiting van de verjaring en gebeurlijk ook met periodes van schorsing van 
de verjaring. Bovendien is het mogelijk dat daden van stuiting worden gesteld 
tijdens een periode waarin de verjaring geschorst is, of dat er sprake is van sa
menloop van verschillende schorsingsgronden. 

2.2.2. Stuiting 

257. Naar Belgisch recht gaat enkel stuitende werking uit van daden van onder
zoek en vervolging die plaatsvinden in de eerste termijn 1701

. Derhalve dient te 
worden nagegaan welke de laatste relevante stuitingsdaad is (de laatste daad van 
onderzoek of vervolging die werd gesteld vooraleer de eerste termijn is verstre
ken). Op de dag waarop die stuitingsdaad werd gesteld begint een nieuwe ter
mijn te lopen, gelijk aan de verjaringstermijn 1702

. 

2.2.3. Schorsing 

258. Is er sprake van schorsing van de verjaring, dan dient men de termijn die 
op het ogenblik van het ingaan van de schorsingsgrond nog resteert, te doen 
ingaan op het einde van de schorsingsgrond. Stel dat de verjaring voor een wan
bedrijf aanvangt op 1 maart 1996 en laatst gestuit werd op 1 januari 2000, 
maar daarna geschorst was vanaf 1 januari 2001 tot en met 1 juli 2001. Zonder 
schorsing zou de verjaring intreden op 1 januari 2005. Na de laatst relevante 
stuitingsdaad tot aan de schorsing heeft de verjaring gedurende een jaar gelopen. 
Derhalve kan de strafvordering nog gedurende vier jaar worden uitgeoefend te 
rekenen vanaf 2 juli 2001. Op 2 juli 2005 is de verjaring ingetreden. 
Een alternatieve werkwijze bestaat erin om de periode gedurende dewelke de 
verjaring geschorst is geweest aan de termijn toe te voegen. In het voorgaande 
voorbeeld zou dan een termijn moeten gehanteerd worden van vijf jaar en 182 
dagen, te rekenen vanaf 1 januari 2000 (laatst relevante stuitingsdaad). 
Deze laatste methode is wellicht het eenvoudigst, omdat een schorsing bijna al
tijd zal aanvangen in een lopende maand. Het is daarom gemakkelijker de duur 
van de schorsing in dagen weer te geven en dat aantal dagen toe te voegen aan 
de datum waarop de verjaring zonder schorsing zou zijn ingetreden. 

1
-

01 Cf. supra, randnr. 197, p. 182. 
1702 Zie ook supra, randnr. 195, p. 181 en het voorbeeld aldaar gegeven. 
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2.2.4. Samenloop van schorsingsgronden 

259. Schorsingsgronden kunnen niet worden gecumuleerd. Dat betekent dat 
slechts rekening moet gehouden worden met de schorsing met de langste duur, 
indien er op eenzelfde ogenblik verschillende oorzaken van schorsing zijn. Een 
dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de verjaring voor 
feiten die werden gepleegd vóór 1 september 2003 geschorst is omwille van de 
inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht1703 en datzelfde vonnisgerecht ook 
een prejudiciële vraag stelde aan het Arbitragehof1704. In dat geval mogen beide 
periodes van schorsing niet worden opgeteld, maar kan men enkel rekening hou
den met de schorsing die eerst aanving (dat zal in het gegeven voorbeeld norma
liter de inleiding zijn van de zaak) en de schorsing die het laatst een einde nam. 
Indien de kortste periode van schorsing zich volledig binnen de langste schor
singsperiode situeert, dan heeft die korte schorsingsperiode dus geen enkele uit
werking1705. 

2.2.5. Samenloop van schorsing en stuiting 

260. Het is ook mogelijk dat gedurende een periode van schorsing een daad van 
stuiting wordt gesteld. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen 
indien nog toepassing wordt gemaakt van inleiding van de zaak als schorsings
grond 1706, die ondertussen gedeeltelijk werd afgeschaft. Zo kan de verjaring van 
de strafvordering in dat geval worden gestuit door het onderzoek ter terechtzit
ting 1707, dus op een ogenblik dat de verjaring reeds is geschorst. Sommigen oor
delen dat deze stuiting in rekening moet worden gebracht bij de berekening van 
de verjaring, met dien verstande dat de nieuwe termijn dan niet begint te lopen 
op het ogenblik dat de stuitin?sdaad wordt gesteld, maar pas na de beëindiging 
van de periode van schorsing 708 . Anderen zijn dan weer de mening toegedaan 
dat een geschorste verjaring niet kan worden gestuit, en dat de stuitingsdaad die 
tijdens een periode van schorsing wordt gesteld, dus geen stuitend effect sor
teert1709. Vanuit juridisch oogpunt lijkt de eerste oplossing ons echter beter ver
dedigbaar. De stuitingsdaad werd immers wel gesteld. Bovendien blijkt uit geen 
enkele wettelijke bepaling dat een daad van onderzoek of vervolging de verja
ring van de strafvordering niet zou kunnen stuiten tijdens een schorsingsperiode. 
Overigens is het ook die oplossing die het Hof van Cassatie heeft gevolgd. In een 
arrest van 18 febrnari 2003 werd rekening gehouden met de stuitende werking 
van een vonnis dat werd geveld lopende de schorsing van de verjaring en werd 
gepreciseerd "dat de tweede verjaringstermijn die door deze stuiting is ontstaan, 

1703 

1704 

1705 

1706 

1707 

]708 

]709 

Zie hierover supra, Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht, p. 208. 
Cf. supra, randnr. 219, p. 205. 
A. JACOBS, "La prescription de l'action publique ou quand Ie temps ne passe plus ... ", l.c., 314. 
Zie hierover supra, Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht, p. 208. 
Zulks vereist uiteraard dat men zich nog bevindt in de oorspronkelijke verjaringstermijn gere
kend vanaf de dag van het misdrijf, met dien verstande dat deze termijn kan verlengd zijn ten
gevolge van een eventuele schorsingsperiode. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 255, 153. 
F.C., "Ó temps! Suspends ton vol. .. ", noot onder Cass. 18 oktober 2000, J.L.M.B. 2000, 1812 
en A. JACOBS, "La prescription de l'action publique ou quand Ie temps ne passe plus ... ", l.c., 
314-315, die er aan toevoegt dat deze oplossing als voordeel heeft dat de verjaringstermijn hier
door redelijker blijft. 
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pas is aangevangen na het einde van de periode van schorsing" 1710
• Ook dit 

laatste is niet geheel onlogisch. Als men aanvaardt dat een verjaring gestuit kan 
worden tijdens een schorsing, kan moeilijk aangenomen worden dat de verja
ring na die stuiting loopt, ondanks de verdere duur van de schorsing. Zoniet zou 
de verjaring sneller intreden wanneer wel stuitingsdaden worden gesteld tijdens 
de periode van schorsing dan wanneer er geen stuitingsdaden worden gesteld. 
Het Openbaar Ministerie zou er dan belang bij hebben om met het stellen van 
een stuitingsdaad te wachten tot de schorsing een einde heeft genomen, wat vrij 
onlogisch is. Maar op voornoemde rechtspraak van het Hof van Cassatie moet 
wel een correctie gemaakt worden: indien een schorsing van die aard is dat het 
stellen van stuitingsdaden niet wordt belet, dan is er ook geen enkele reden voor
handen om de eerste termijn te verlengen met de duur van de schorsing. Dit 
wordt thans zonder onderscheid aangenomen 1711

• De verlenging van de eerste 
termijn wanneer sprake is van een schorsing kan immers maar worden verant
woord indien gedurende die schorsing geen stuitingsdaden konden worden ge
steld. Kon dat echter wel, dan valt het verlengen van de eerste termijn (dus de 
termijn waarbinnen stuitingsdaden kunnen worden gesteld) met de duur van de 
schorsing geenszins te verantwoorden. Dat heeft dan immers tot gevolg dat de 
verjaring kan worden gestuit gedurende de volle eerste termijn én gedurende een 
periode daarna die gelijk is aan de duur van de schorsing. Duurde de schorsing 
bijvoorbeeld een jaar, dan kan de verjaring ingeval van een wanbedrijf gestuit 
worden gedurende een termijn van zes jaar, in plaats van vijf. Voor die verlen
ging, die niet gestoeld is op een periode waarbinnen het stuiten van de verjaring 
onmogelijk was, kan geen enkele grondslag worden gevonden. 

AFDELING 6 

Rechtsgevolgen van het intreden van de verjaring 

1. Gevolgen voor de strafvordering 

261. De verjaring doet de strafvordering vervallen. In Nederland spreekt men 
van de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie 1712

. Is de verjaring 
ingetreden, dan kan dus geen veroordeling of vrijsp~~_ak meer worden uitge
sproken1713. Eenmaal de verjaring wordt vastgesteld heeft het vonnisgerecht 
geen enkele rechtsmacht meer om nog uitspraak te doen over de grond van de 
zaak'7T4:" De enige mogelijke beslissing is dan een ontslag van rechtsvervol_ginE. 
Dat hoeft ni~!_ noCJclz~ké'.fü]<:cl92I h~_t_Y.2Il.!.Ü~gt:recht te gebeuren: ook het on
derzoeksgerecht kan daartoe bij de regeling der rechtspleging reeds over-

1710 Cass. 18 februari 2003, T. Straf r. 2003, 121, met noot J. MEESE, en Verkeersrecht 2003, 155. 
1711 Cf supra, randnr. 197, p. 182. 
1712 

17U 

1714 

Zie o.m. A.J.A. VAN DORST, o.c., 255. 
Soms wordt wat dit betreft gewezen op de rechtsspreuk qui non potest condemnare non potest 
absolvere (zie bv. J. ToTTI, o.c., 147 en H. MoAZZAMI, o.c., 327). 
Sommigen hebben de wens uitgedrukt dat dit wel nog het geval zou zijn (cf. E. BRUN DE Vuu
RET, o.c., nr. 82) en de rechtspraak in Frankrijk was ooit kortstondig in die zin gevestigd (cf 
Cass. fr. 7 april 1854, Bull. Crim. 1854, nr. 101), maar ondertussen levert dit aspect van de ver
jaring al lang geen betwisting meer op. 
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gaan 1715
. Komt er toch nog een veroordeling, dan wordt deze door het Hof van 

Cassatie vernietigd. Dat gebeurt doorgaans op cassatieberoep van de be
klaagde of het openbaar ministerie 1716

, maar ook door toepassing te maken 
van artikel 441 Sv. ( dus op vordering van de procureur-generaal op bevel van 
de minister van Justitie) is vernietiging mogelijk 1717

. 

262. Vroeger leek er nog al wat discussie te bestaan over de vraag of de verja
ring een objectief dan wel een subject~~~!l is. In het eerste geval is de 
verjaring iets wat aan het strafbaar feit gekoppeld moet worden, in het tweede 
geval moet eerder een link gelegd worden met het recht op bestraffing van de 
dader dat na verloop van tijd verdwijnt1718

• Vastgesteld kan worden dat som
mige aspecten van de verjaring ongetwijfeld objectief zijn171 9, maar dat ander
zijds ook bepaalde persoonsgebonden elementen de verjaring kunnen beïnvloe
den 1720

• Afhankelijk van de feiten die door elk van de (mede)daders werden ge
pleegd, zal de aanvang van de verjaring overigens ook verschillen voor elk van 
hen, vermits als aanvangspunt voor de verjaring van de strafvordering ten aan
zien van een bepaalde beklaagde enkel de datum in aanmerking kan worden 
genomen van de feiten die hij zelf heeft gepleegd en waaraan hij schuldig wordt 
verklaard, en dus niet die van samenhangende feiten die door andere beklaagden 
werden gepleegd 1721

• 

2. Gevolgen voor de burgerlijke vordering 

263. Luidens artikel 26 V.T.Sv. kan de burgerlijke vordering nooit verjaren voor 
de strafvordering1722

• In die zin bestaat er een band tussen de verjaring van de 

]715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

R. DECLERCQ, o.c., nr. 234, 128. In dat geval zal de benadeelde die het gerechtelijk onderzoek 
opende door een klacht met burgerlijke partijstelling op grond van de artikelen 162, 194 en 
211 Sv. gehouden zijn tot betaling van de gerechtskosten. Dit geldt echter niet voor de kosten 
die uitsluitend verband houden met andere feiten waarvoor het openbaar ministerie een uitbrei
ding van het gerechtelijk onderzoek vorderde (zie bv. K.!. Antwerpen 8 oktober 2004, T. Strafr. 
2005, 226). Het onderzoeksgerecht dat bij de regeling van de rechtspleging over het in conclu
sie aangevoerde middel van verval van de strafvordering door verjaring moet oordelen, kan 
zich overigens niet vergenoegen met een prima facie onderzoek van die verjaring, maar moet, 
op grond van de precieze feiten waarvan het oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachte vol
doende bezwaren bestaan, onderzoeken of deze feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen 
achten, al dan niet verjaard zijn (Cass. 11 mei 2004, T.WV.R. 2004, 149). 
Zie bv. Cass. 27 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1286 en R. W 1989-90, 1220, met noot A. VAN
DEPLAS; Cass. 12 september 1989, Arr. Cass. 1989-90, 36; Cass. 14 november 1989, Arr. Cass. 
1989-90, 361, R. W 1989-90, 1258 en J. T. 1990, 327; Cass. 4 maart 1992, Arr. Cass. 1991-
92, 634 en Verkeersrecht 1992, 226. 
Zie bv. Cass. 14 oktober 1974, Arr. Cass. 1975, 220; Cass. 20 november 1984, Arr. Cass. 
1984-85, 396; Cass. 3 december 1985, Arr. Cass. 1985-86, 491 en Cass. 22 november 1988, 
Arr. Cass. 1988-89, 363. 
Zie hierover H. MoAZZAMI, o.c., 320-322. 
Men denke voornamelijk aan het feit dat de stuiting en schorsing in rem werken, en niet in per
sonam (zie supra, respectievelijk randnrs. 213, p. 201 en 247, p. 224). 
Zo is het bij de berekening van de verjaring mogelijk dat een strafvordering lastens de ene 
beklaagde wel verjaard is en lastens de andere niet omwille van een (langduriger) schorsing van 
de verjaring. 
Cf. supra, randnr. 146, p. 129 en de verwijzingen in voetnoot 798. 
Dit geldt ook wanneer de burgerlijke vordering die gestoeld is op een misdrijf voor de burger
lijke rechter wordt gebracht. 
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strafvordering en die van de burgerlijke vordering, die voor het overige een an
dere regeling kent 1723

• Maar het feit dat de verjaring van de strafvordering wordt 
vastgesteld, betekent nog niet noodzakelijk dat ook de burgerlijke vordering 
verjaard is. De burgerlijke vordering is wat de verjaring betreft immers onder
hevig aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Zo kan de verjaring van de 
burgerlijke vordering bijvoorbeeld ook gestuit worden door de erkenning van 
het recht van hem tegen wie de verjaring loopt door de schuldenaar, zijnde de 
dader van het misdrijf1724. Daarenboven is het zo dat de verjaring van de bur
gerlijke vordering niet loopt gedurende de periode van minderjarigheid of onbe
kwaamverklaring van het slachtoffer1725

. Deze oorzaken van stuiting of schor
sing kunnen overigens zowel de termijn van vijf jaar als de absolute termijn van 
twintig jaar verlengen 1726

• Bovendien moet rekening gehouden worden met het 
feit dat wanneer een burgerlijke vordering tijdig werd ingesteld voor de straf
rechter of de burgerlijke rechter, de verjaring niet meer loopt, ongeacht de wijze 
waarop de vordering werd ingesteld1727

• Het verval van de strafvordering dat 
wordt uitgesproken op grond van het feit dat de strafvordering is verjaard nadat 
de burgerlijke vordering reeds was ingesteld voor de strafrechter heeft dan ook 
geen invloed op de burgerlijke vordering 172

8
• De strafrechter die de verjaring van 

de strafvordering vaststelt, mag zich derhalve niet onbevoegd verklaren om te 
oordelen over de tijdig ingestelde burgerlijke vordering1729

, voor zover deze re
gelmatig voor het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt1730

• Een onderscheid 
moet dus gemaakt worden naargelang de verjaring van de strafvordering in
treedt vóór of tijdens de procedure voor het vonnisgerecht1731

• Enkel in het laat
ste geval zal de strafrechter nog bevoegd zijn uitspraak te doen over de tijdig 
ingestelde burgerlijke vordering. Trad de verjaring echter in vooraleer de zaak 
bij de strafrechter werd aanhangig gemaakt, dan geldt het accessoriumkarakter 

1723 

1724 

172'i 

Zie ook supra, randnr. 80, p. 73. 
Art. 2248 B.W. 
Art. 2252 B.W. 

1726 A. JACOBS, "Prescription de l'action civile née d'une infraction. La loi nouvelle est arrivée", l.c., 
1313. 

1727 

1728 

1729 

17JO 

1731 

R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 362, 210. Vroeger bepaalde artikel 27 V.T.Sv. trouwens uit
drukkelijk dat de verjaring niet meer loopt wanneer de burgerlijke vordering tijdig werd inge
steld. 
Cass. 14 maart 1989, Arr. Cass. 1988-89, 808 en Verkeersrecht 1989, 254; Cass. 22 oktober 
1991, Arr. Cass. 1991-92, 176. Zie ook Cass. 18 februari 1975, Pas. 1975, I, 616; Cass. 
10 oktober 1979, Pas. 1980, I, 178; Cass. 22 januari 1985, Pas. 1985, I, 588; Cass. 
23 december 1986, Pas. 1987, I, 508; Cass. 25 maart 1992, Pas. 1992, 1, 672 en Cass. 
27 oktober 1992, Pas. 1992, I, 1217. Beslist werd reeds dat zulks ook zou gelden voor de her
stelvordering inzake stedenbouw (Corr. Dendermonde 15 oktober 2003, R.W. 2004-05, 513), 
niettegenstaande de herstelvordering - behoudens wanneer zij wordt toegekend op de loutere 
(burgerlijke) vordering van een burgerlijke partij - deel uitmaakt van de strafvordering. 
Cass. 26 juni 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1403. 
Cass. 20 september 1988, Arr. Cass. 1988-89, 77. Met een weliswaar tijdige aanstelling als 
burgerlijke partij die echter gebeurde voor een onbevoegd strafvonnisgerecht wordt geen reke
ning gehouden (Corr. Brugge 6 maart 2002, T.W. V.R. 2002, afl. 1, 26). Maar de burgerlijke 
partijstelling moet in dat geval wel aanzien worden als een dagvaarding voor een onbevoegde 
rechter in de zin van art. 2246 B.W., zodat de verjaring van de burgerlijke vordering hierdoor 
werd gestuit en de vordering nog zal kunnen worden ingesteld voor de burgerlijke rechter (in 
die zin I. CLAEYS, "De burgerlijke rechtsvordering na de burgerlijke verjaringswet", in F. VER
BRUGGEN en R. VERSTRAETEN (eds.), De verjaring van de strafvordering voor rechtspractici, 
Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, nrs.42-46, 184-187). 
Zie ook R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 314,184. 

LARCIER 



Hoofdstuk IV • De verjaring van de strafvordering naar Belgisch recht 239 

van de burgerlijke vordering 1732 en kan de strafrechter bij wie de strafvordering 
niet op ontvankelijke wijze werd gebracht ook niet oordelen over de burgerlijke 
vordering 1733 . 
Dat de verjaring van de strafvordering niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat de 
strafrechter onbevoegd is om uitspraak te doen over de burgerlijke vordering is 
belangrijk, omdat de verjaringsregels niet tot gevolg mogen hebben dat de 
slachtoffers de facto het recht op toegang tot de rechter wordt onmogelijk ge
maakt 1734. Wat dit betreft kan er op gewezen worden dat het feit dat een slacht
offer voor de behandeling van de burgerlijke vordering niet terecht kan bij de 
strafrechter, uiteraard nog niet betekent dat hierdoor ook het instellen van een 
vordering voor de burgerlijke rechter onmogelijk wordt. Terecht werd in de 
rechtsleer reeds gepleit voor een zo ruim mogelijke interpretatie van art. 2244 
B.W., zodat de verjaring van de burgerlijke vordering wordt gestuit door een 
burgerlijke partijstelling zelfs voor de onderzoeksrechter of het onderzoeks
gerecht, ook al verklaart het onderzoeksgerecht of het vonnisgerecht zich nadien 
onbevoegd 1735

• 

264. De situatie kan zich voordoen dat de verjaring van de strafvordering 
wordt vastgesteld nadat het misdrijf werd gedenatureerd. De verjaringstermijn 
is immers afhankelijk van de straf in concreto, zodat bij correctionalisering of 
contraventionalisering een kortere verjaringstermijn moet worden toege
past1736. In de rechtsleer werd reeds geopperd dat de benadeelde hierdoor voor 
verrassingen kan komen te staan, omdat hij op het ogenblik van het instellen 
van de burgerlijke rechtsvordering niet weet of er uiteindelijk al dan niet ver
zachtende omstandigheden zullen worden aangenomen 1737. Inderdaad kan het 
vreemd worden bevonden dat omstandigheden die betrekking hebben op de 
persoon van de dader een weerslag kunnen hebben op de rechtspositie van de 
benadeelde. Toch kan men zich afvragen of de gevolgen voor de benadeelde 
hiervan in de praktijk niet moet worden genuanceerd. Vooreerst is het zo dat 
het anticiperen op een denaturatie heel wat minder problematisch is als het 
wordt voorgesteld. Bij de meeste misdaden is een correctionalisering de regel en 
niet de uitzondering. Als er zich al een probleem zou kunnen stellen, dan zal dat 
derhalve eerder het geval zijn bij een contraventionalisering. Maar daar moet 
meteen worden aan toegevoegd dat het feit dat de strafrechter zich onbevoegd 
moet verklaren om uitspraak te doen over de burgerlijke vordering, nog niet 
betekent dat de benadeelde geen vergoeding meer zou kunnen bekomen via de 
burgerlijke rechter. Zeker wanneer men aanvaardt dat de verjaring van de bur-

1732 

1733 

1734 

Cass. 6 november 1996, Arr. Cass. 1996, nr. 421. 
Cass. 4 juli 1932, Pas. 1932, I, 222. 
Zie EHRM 22 oktober 1996, Stubbings e.a. t. Verenigd Koninkrijk, Reports 1996-IV, § 51 en 
Rev. trim. D.H. 1998, 781, met noot J. SACE. 

1735 Zie hierover 1. CLAEYS, "De burgerlijke rechtsvordering na de burgerlijke verjaringswet", l.c., 
157-197. 

1736 

lï37 
Zie hierover supra, randnr. 82, p. 76. 
I. CLAEYS, "De burgerlijke rechtsvordering na de burgerlijke verjaringswet", l.c., nr. 53, 193-
196. Deze auteur stelt voor om aan te nemen dat de gevolgen van de denaturatie enkel gelden 
ten aanzien van de strafvordering, maar niet ten aanzien van de burgerlijke vordering. Minstens 
zou volgens de auteur de prejudiciële vraag aan het Arbitragehof moeten worden gesteld of de 
benadeelde in de huidige stand van zaken niet het slachtoffer is van een schending van het 
beginsel van rechtszekerheid in combinatie met het gelijkheidsbeginsel. 
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gerlijke vordering wordt gestuit door een burgerlijke partijstelling (zelfs voor 
de onderzoeksrechter of het onderzoeksgerecht) en door de rechtstreekse dag
vaarding (zelfs voor een onbevoegde rechter) 1738 kan voor de benadeelde nog 
moeilijk iets mislopen. 

3. lnternatfonaal strafrecht 

265. De regeling inzake de verjaring van de strafvordering en van de straf heeft 
ook repercussies op vlak van internationaal strafrecht. 
Dit is in de praktijk van belang voor wat betreft de uitlevering en overlevering 
van verdachten of veroordeelden enerzijds en voor wederzijdse rechtshulpver
zoeken anderzijds. In de relatie tot de landen die geen deel uitmaken van de 
Europese Unie, moet gewerkt worden via uitleveringsprocedures. Binnen de 
rechtsruimte van de Europese Unie zijn sedert 1 januari 2004 de bepalingen van 
de in zake uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke 
verdragen vervangen door de overeenkomsti~e befalingen van het kaderbesluit 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel1 7· 9,

174 . Hier kan gesproken worden 
van overlevering. 
De uitlevering kan traditioneel worden geweigerd indien het recht tot strafver
volging of de straf zelf is verjaard. Luidens artikel 7 van de Belgische uitle
veringswet1741 is er sprake van verhindering van uitlevering zo sedert het ten 
laste gelegde feit, de vervolgingen of de veroordeling, de verjaring van de straf
vordering of van de straf naar Belgisch recht is bereikt1742. Maar op grond van 
het Europees Uitleveringsverdrag moet niet enkel worden geverifieerd of de ver
jaring is ingetreden met toepassing van het recht van de verzoekende staat, maar 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

Cf supra, randnr. 263, p. 238. 
Kaderbesluit van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures 
van overlevering tussen de lidstaten. Het Kaderbesluit werd in de Belgische wetgeving omgezet 
bij wet van 19 december 2003 (wet betreffende het Europees aanhoudingsbevel, B.S. 
22 december 2003). Zie over deze wet A. BRAEM en B. BILQUIN, "Het Europees aanhoudings
bevel. Een belangrijk instrument van de Europese gerechtelijke en politiële samenwerking in 
strafzaken", Vigiles 2003, afl. 3, 86-98; A. WtNANTS, "Het Europees aanhoudingsbevel", 
RABG 2004, 83-188; G. STESSENS, "Het Europees aanhoudingsbevel. De wet van 19 december 
2003", R. W: 2004-05, 561-581; B. DEJEMEPPE, "La loi du J 9 décembre 2003 relative au man
dat d'arrêt européen",J.T. 2004, 112-115; P. MoNVILLE, "Le droit de l'extradition en muta
tion: Ie mandat d'arrêt européen devient réalité" in A. JACOBS (ed.), Actualités de droit pénal et 
de procédure pénal, Brussel, Larcier, 2004, 249-292; L. JANSSENS, "De zaak Moreno-Garcia, 
een testcase voor het Europees aanhoudingsbevel", R. W: 2004-05, 1260-1262 en D. VAN 
DAELE, "België en het Europees aanhoudingsbevel: een commentaar bij de Wet van 
19 december 2003", T. Strafr. 2005, 151-187. 
Zie R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 1058, 514. In het kader van de betrekkingen met de lidsta
ten die het Kaderbesluit van 13 juni 2002 niet hebben omgezet, blijven de wet van 15 maart 
1874 op de uitleveringen of de bestaande instrumenten op het vlak van uitlevering van toepas
sing (Cass. 26 mei 2004, T. Strafr. 2005, 213). 
Uitleveringswet van 15 maart 1874, B.S. 17 maart 1874. Zie voor een toepassingsgeval R.v.St. 
12 oktober 2001, nr. 99.786, Rev. dr. étr. 2001, afl. 116, 740. De Nederlandse uitleveringswet 
bevat een gelijkaardige bepaling (zie hierover J.M. SJöCRONA en A.M.M. ÜRIE, Internationaal 
strafrecht vanuit Nederlands perspectief, Deventer, Kluwer, 2002, 160). 
Een gelijkaardige bepaling bestond ook in het Benelux uitleveringsverdrag (Verdrag van 27 juni 
1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het 
Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, B.S. 24 oktober 1967). 
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ook met toepassing van het recht van de aangezochte staat1743
. Er kan derhalve 

gesproken worden van een dubbele verjaringscontrole 1744, zij het dat op stuiting 
van de verjaring uitsluitend de voorschriften van de verzoekende staat van toe
passing zijn, althans wat de Schengenlanden betreft1745

. Dat betekent dus nood
zakelijkerwijze dat ook het recht van een andere staat moet worden bestu
deerd 1746, niettegenstaande er wel van een weerlegbaar vermoeden kan worden 
gesproken dat een staat niet om uitlevering zal verzoeken voor een naar eigen 
recht verjaard misdrijf1 747

• 

Ook in het Verenigd Koninkrijk - waar men nagenoeg geen verjaring kent maar 
het overschrijden van een welbepaalde tijd wel aanleiding kan geven tot een 
opschorting van de procedure op grond van abuse of process1748 

- wordt reeds 
lang aanvaard dat het loutere verloop van de tijd sedert het plegen van de feiten 
een uitlevering in welbepaalde omstandigheden onrechtvaardig en ondraaglijk 
zou kunnen maken1749

. 

De overlevering op grond van het Europees aanhoudingsbevel is veel soepeler, 
omdat traditionele weigeringsgronden die wel spelen in uitleveringsprocedures, 
niet van toepassing zijn bij de uitvaardiging van een Europees aanhoudings
bevel. Bovendien betreft het een puur gerechtelijke procedure, terwijl een uit
levering een beslissing van de uitvoerende macht vereist. Wat de verjaring be
treft, is voorzien dat de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel 
uitgevaardigd door een andere lidstaat geweigerd wordt indien de strafvervol
ging of de straf volgens de Belgische wet verjaard is en de Belgische gerechten 
bevoegd zijn om kennis te nemen van de feiten 1750

• Die laatste vereiste brengt 
met zich dat iemand die niet kon worden uitgeleverd omdat de feiten naar Bel
gisch recht verjaard waren, toch kan worden overgeleverd als de Belgische ge
rechten niet bevoegd waren om kennis te nemen van de feiten. Was de Belgische 
rechter echter wel bevoegd om de feiten te beoordelen, én zijn de feiten onder
tussen verjaard, dan moet de overlevering geweigerd worden, ook al zijn de 
feiten niet verjaard volgens het recht van land dat het Europees aanhoudings-

1743 

1744 

1745 

1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

Art. 10 van het Europees Verdrag van 13 december 1957 betreffende uitlevering, opgemaakt te 
Parijs, B.S. 22 november 1997, err., B.S. 24 december 1999. 
G. VERMEULEN en T. VANDER BEKEN, "Eenvoudiger en ook beter? Nieuwe ontwikkelingen 
inzake uitlevering in de Europese Unie geëvalueerd", Panopticon 1997, 134. 
Art. 62.1. van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schen
gen van 14 juni 1985 tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, 
de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek, betreffende de geleidelijke afschaffing 
van de controle aan de gemeenschappelijke grenzen, Slotakte, Protocol en Gemeenschappelijke 
Verklaring, ondertekend te Schengen, B.S. 15 oktober 1993. 
Wat andermaal het belang van een transparante en eenvoudige verjaringsregeling illustreert. 
Cf F. VERBRUGGEN, l.c., nr. 26, p. 213. 
Zie hierover infra, randnr. 311, p. 297. 
A. JONES en A. DOOBAY, Jones and Doobay on extradition and mutual assistance, Londen, 
Sweet & Maxwell, 2005, nr. 10-008, 222, en de verwijzingen aldaar. 
Art. 4, 4° van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel. In het 
kaderbesluit is dit een facultatieve weigeringsgrond, waardoor een rechter ongeacht een inge
treden verjaring toch zou kunnen beslissen de overlevering toe te staan. De vraag werd reeds 
gesteld of de interpretatie van het Kaderbesluit door de Belgische wetgever de juiste was (F. 
VERBRUGGEN, l.c., nr. 32, p. 215). 
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bevel uitstuurt1751
• De vraag is wel reeds gerezen op welk tijdstip moet worden 

beoordeeld of de strafvordering of de straf verjaard is 1752
. 

Wat de gevolgen van verjaring zijn op een verzoek tot rechtshulp, is niet zo 
eenvoudig. Artikel 4 § 2 van de wet van 9 december 2004 1753 bepaalt enkel dat 
de tenuitvoerlegging van een verzoek tot rechtshulp geweigerd wordt ingeval de 
tenuitvoerlegging de soevereiniteit, de veiligheid of de openbare orde, dan wel 
andere wezenlijke belangen van België kan aantasten. De vraag kan gesteld wor
den of uit het feit dat de verjaring van openbare orde is 1754 ook kan worden 
afgeleid dat het verlenen van rechtshulp aan buitenlandse overheden in geval 
van verjaring een aantasting van de Belgische openbare orde uitmaakt1755

• 

ÁFDELING 7 

De uitholling van het concept verjaring 

266. Het verjaringssysteem dat in de Napoleontische tijd werd ingevoerd en dat 
ook aan de basis heeft gelegen van het verjaringssysteem in ons en vele andere 
rechtsstelsels, was feitelijk vrij eenvoudig. Daarin werd zelfs niet gesproken van 
de schorsing van de verjaring, zodat er aanvankelijk ook discussie bestond of 
zulks wel mogelijk was 1756

• Door de jaren heen is de berekening van de verjaring 
evenwel complexer geworden, doordat ook rekening moest gehouden worden 
met de jurisprudentiële regels, onder meer inzake schorsing en inzake de aan
vang van de verjaring. Daar kwam nog bij dat ook met betrekking tot de al dan 
niet stuitende werking van daden van onderzoek of vervolging heel wat recht
spraak ontstond. De toepassing van de verjaringsregeling in strafzaken werd ten 
slotte ook nog bemoeilijkt doordat zij een aantal keren door de wetgever werd 
aangepast, wat meteen ook de problematiek deed ontstaan van de al dan niet 
retroactieve werking van deze wetswijzigingen 1757

• 

In de benadering van de verjaringsregeling door de rechtspraak kan bovendien 
een zekere tendens worden ontwaard. Waar door de wetgever nooit afstand 
werd gedaan van het concept verjaring en ook de rechtsleer zich nooit afkerig 
heeft opgesteld ten aanzien van de verjaring als instituut, moet worden vastge
steld dat het verkrijgen van de verjaring - in het ene land al meer dan in het 
andere - steeds meer werd bemoeilijkt door de rechtspraak. Deze evolutie was 
duidelijk merkbaar in de jurisprudentiële technieken die gaandeweg werden 
geïntroduceerd om de aanvang van de verjaring te verschuiven in de tijd1758

, 

maar ook de wijze waarop het vraagstuk van de retroactiviteit van de gewijzigde 
verjaringswetgeving werd opgelost door de rechtspraak, wijst op een duidelijke 

1751 Zie bv. de beruchte zaak GARClA en MORENO (cf. C. RYNGAERT, "Europees aanhoudingsbevel 

1752 

175.1 

1755 

1756 

1757 

1758 

lastens Moreno-Garcia. De aanhouder wint", NjW 2004, 1126-1233 en F. VERBRUGGEN, l.c., 
nrs. 35-44, p. 216-219). 
Zie D. VAN DAELE, l.c., 158. 
Wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken 
en tot wijziging van art. 90ter van het Wetboek van Strafvordering, B.S. 24 december 2004. 
Cf. supra, randnr. 79, p. 69. 
Zie hierover F. VERBRUGGEN, l.c., nrs. 50-56, p. 221-223. 
Zie hierover supra, randnr. 21, p. 20. 
Zie hierover supra, p. 225 e.v. 
Cf. supra, randnr. 191, p. 174. 
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aversie voor de verjaring. Ook in de evolutie op wetgevend vlak kan een merk
bare tendens tot bemoeilijking van het verkrijgen van de verjaring worden afge
leid. Niet alleen werden termijnen verlengd om die doelstelling te bereiken, te
vens werden bijkomende schorsingsgronden ingevoerd1759

. 

Door dit geheel van maatregelen, zowel op wetgevend als op jurisprudentieel 
vlak, moet in de hedendaagse rechtspraktijk worden vastgesteld dat strafzaken 
die leiden tot verjaring meer dan vroeger uitzonderlijk zijn geworden. Op zich is 
dat uiteraard geen slechte zaak, als het gebrek aan verjaring ook gekoppeld zou 
zijn aan de vaststelling dat alle niet verjaarde zaken ook binnen een aanvaard
bare termijn door de rechter beoordeeld zijn geworden, wat immers de achter
liggende gedachte is geweest om een verjaringsregime te ontwikkelen. Dat is 
echter niet het geval, reden ook waarom in zoveel zaken de overschrijding van 
de redelijke termijn wordt opgeworpen. Dat laatste is op zich trouwens reeds 
een duidelijke aanwijzing dat de verjaring van de strafvordering niet de doelstel
ling bewerkstelligt waarvoor ze is geconcipieerd 1760

• 

De laatste decennia heeft de Belgische wetgever deze tendens van bemoeilijking 
van de verjaring trouwens in zeer sterke mate voortgezet door het stelselmatig 
aanpassen van de verjaringsregeling. Vooral na het invoeren van de ondertussen 
opnieuw gedeeltelijk afgeschafte schorsingsgrond bij wet van 11 december 
19981761

, kon ongetwijfeld gesproken worden van een totale uitholling van het 
concept verjaring. Deze schorsingsgrond had dermate verregaande consequen
ties dat het verkrijgen van de verjaring nagenoeg onmogelijk was geworden. Dat 
gold bovendien niet enkel voor de zwaarste misdrijven, omdat de schorsings
grond net zo goed van toepassing was op overtredingen 1762

. Het is enigszins 
vreemd dat een strafvordering gedurende twee jaar kan geschorst zijn voor de 
berechting van een feit waarvoor de verjaringstermijn in principe maar zes 
maanden bedraagt. 
Het belangrijkste probleem dat door dit amalgaam van maatregelen werd ge
creëerd, is dat het door de talrijke wetswijzigingen steeds moeilijker is geworden 
om de verjaring te berekenen. Waar het oorspronkelijke concept klaar en duide
lijk was en voor een rechtsonderhorige ook een zeker mate van rechtszekerheid 
met zich bracht (in die zin dat men wist of kon weten wanneer een strafvorde
ring verjaarde), verdwenen deze aspecten met elke wetswijziging meer en meer. 
Vooral door de introductie van de inleiding van de zaak als schorsingsgrond 
werd de verjaring quasi onberekenbaar. Waar de verjaring van openbare orde is 
en desnoods ambtshalve door de rechter dient te worden opgeworpen, werd de 
realiteit helaas dat niet in alle zaken nog werd gecontroleerd of de verjaring al 

1759 

1760 

Voor een overzicht, zie supra, De tendens tot verstrcnging bij de Belgische wetgever en de 
groeiende aversie voor de verjaring, p. 61. 
Deze redenering gaat evenwel niet voor alle zaken op, omdat bij de beoordeling van de redelijke 
termijn rekening wordt gehouden met het feit dat een strafzaak gedurende welbepaalde perio
des stil ligt (zoals bv. het nalaten door het openbaar ministerie om een eindvordering te nemen 
gedurende meer dan een jaar). De verjaring heeft daarentegen geen oog voor periodes van stil
stand, zolang de ganse procedure maar afgewikkeld is binnen de verjaringstermijn. 

1761 Zie hierover supra, Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht, p. 208. 
1762 Meer in het algemeen moet worden vastgesteld dat daar waar de wetgever de bemoeilijking van 

de verjaring telkens heeft gemotiveerd aan de hand van verwijzingen naar zware vormen van 
(georganiseerde) criminaliteit, de doorgevoerde wijzigingen ook steeds van toepassing waren 
op de lichtste feiten. Een gelijkaardig netwidening-effect kan trouwens ook worden vastgesteld 
in andere takken van het strafprocesrecht. 
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dan niet was bereikt. Met de afschaffing van deze schorsingsgrond werd de si
tuatie opnieuw enigszins verbeterd ( doch meteen ook verslechterd voor feiten 
die voor 1 september 2003 werden gepleegd), maar het kan niet worden ont
kend dat de berekening van de verjaring hoe dan ook nog steeds een veel te 
complexe aangelegenheid blijft. 

AFDELING 8 

Naar een werkbaar verjaringssysteem? 

1. Het Minoïsch labyrint 

267. Indien er voor geopteerd wordt het verjaringssysteem te behouden1763
, 

strekt het tot aanbeveling de verjaringsregeling opnieuw te vereenvoudigen. De 
bereke11ing \'an cle v~rj;:1x_i11gj~jrnrn~rs te c9rnplex g~worden door het amalgaam 
van regels en rechtsp;-aak. België wordt niet voor niets omschreven als "hoogst
waarschijnlijk Europees, misschien zelfs wereldkampioen qua complexiteit van 
de verjaringswetgeving" 1764

. Omwille van de talrijke aanpassingen van het ver
jaringsregime is zelfs het nagaan welk regime van toepassing is, niet steeds evi
dent. Daarvoor moet men eerst nagaan wanneer de feiten werden gepleegd, wat 
sommige onderzoeksgerechten er reeds ten onrechte toe aanzette de uitspraak 
over de exceptie van verjaring over te laten aan de rechter ten gronde1765

. Boven
dien zullen in eenzelfde zaak soms andere verjaringsregimes gelden voor ver
schillende beklaagden. Daar komt nog bovenop dat de diverse wetswijzigingen 
en hun overgangsregeling tot gevolg hebben dat het geheel niet langer te vereni
gen is met de grondslagen van de verjaring. Zo verjaren recentere feiten soms 
eerder dan oudere gelijkaardige feiten, omdat de wetgever van de onmiddellijke 
toepassing van wetgeving die het verjaringsregime wijzigt, afwijkt wanneer het 
een wijziging betreft die in het voordeel van de beklaagde speelt. De verjarings
regeljp_g w~t er alleen maar artificiëler en willekeuûg_~r door. 
De è~ple_:0r_eit van d~ verjaringsr~geling is VC:>_?_re_er~,t_riadelig voor de vervol
gende 11isfànt1e. Deze dient immers m elke za~ reKenmg te houden met de ver
jaring, zodat het ook belangrijk is dat snel en gemakkelijk in elk dossier in een
der welke stand van de zaak kan nagegaan worden of er zich ter zake een pro
bleem zou kunnen stellen. Het Minoïsch labyrint dat de verjaringsregeling nu is, 
maakt deze taak er dus allerminst gemakkelijk op. Het isf>:oy_endien ook nadelig 
voor de rechterlijke macht, die telkens haar een zaak wordt voorgelegd ambts
halve moet controleren of de verjaring niet is ingetreden. De moeilijkheidsgraad 
van de verjaring zorgt ervoor dat die opdracht tot ~os tij~-~ leidt. Het 
is bovendien ook voor de verdediging van belang de veqarfog te controleren, 
wat door de complexiteit veel te weinig gebeurt.C'fen sÎÖÎ:te moeten ook buiten----~· landse magistraten of advocaten soms nagaan of de verjaring naar Belgisch recht 
is ingetreden. Dat kan noodzakelijk zijn in het kader van een uitleveringsproce-

1763 Zie echter infra, p. 361 e.v. 
1764 F. VERBRUGGEN, l.c., nr. 62, p. 226. 
1765 Wat echter door het Hof van Cassatie niet werd aanvaard (Cass. 11 mei 2004, T. W.V.R. 2004, 

149). 
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dure, maar ook wanneer België een Europees aanhoudingsbevel uitstuurt, kan 
het voor de verdediging van de betrokkene van belan~ zijn om na te gaan of de 
feiten naar Belgisch recht eigenlijk niet verjaard zijn 1 66

. Men zal maar die bui
tenlandse magistraat of advocaat zijn ... 
Daarnaast betekent e~n min_cfer_ç_çi_mplex verjaringssysteem ook een verbetering 
ten aanzien van de ~chtszekerheid.J Een berekenbare verjaring heeft als voordeel 
dat degene die de wet·o-verfréediminstens een idee heeft van de periode waarin 
hij voor die wetsovertreding kan worden vervolgd. Weliswaar kan wellicht wor
den opgeworpen dat deze kennis weinig - en in elk geval minder dan de kennis 
omtrent de juiste strafmaat - bepalend zal zijn voor de beslissing om al dan niet 
over te gaan tot het plegen van een misdrijf, maar dat neemt niet weg dat de 
vaststelling voor een rechtsonderhorige dat ook de overheid aan regels gebon
den is die een klaar en duidelijk karakter hebben, geen slechte zaak kan zijn. Om 
deze redenen lijkt het ons aangewezen te streven naar eenvoud in de verjarings
regeling. 

2. Een proeve tot vereenvoudiging 

268. Een vereenvoudiging van het verjaringssysteem kan men trachten te beko
men door bep.i_!alde aspecten van het verjaringsregime te wijzigen. Hierna wor
den daaromtrent enkele sÜggesties gedaan. Het betreft evenwel slechts gedeelte
lijk bevredigende oplossingen: veel efficiënter is het immers om te komen tot een 
nieuw sanctioneringsstelsel voor termijnoverschrijdingen, waarbij de regels in
zake verjaring en redelijke termijn op elkaar worden afgestemd. Een dergelijk 
systeem wordt verder in dit werk toegelicht1767

. 

269. Ongetwijfeld zullen sommigen stellen dat een eenvoudig verjaringsmodel 
heel gemakkelijk bereikt kan worden door het afschaffen van de schorsing en 
stuiting van de verjaring1768

, al dan niet gekoppeld aan een verlenging van de 
verjaringstermijnen. Het is natuurlijk wel juist dat het vooral de stuiting en de 
schorsing zijn die de berekening van de verjaring complexer maken en tot gevolg 
hebben dat een dergelijk onderzoek verwordt tot wat men noemt "een zoektocht 
naar het stempeltje en de handtekening" 1769

• Toch lijkt een dergelijke oplossing 
niet verstandig, omdat men hierdoor het kind met het badwater weggooit1770

. 

Stuiting en schorsing hebben het grote voordeel dat zij in verband kunnen wor
den gebracht met een aantal redenen van verjaring. Indien de verjaring wordt 
gezien als een sanctie op de nalatigheid van de overheid 1771 of als rechtsverwer-

1766 

1767 

1768 

1769 

1770 

Cf. supra, randnr. 265, p. 240. 
Infra, p. 359 e.v. 
Een dergelijk standpunt werd bv. in Zwitserland ingenomen door E. HATTER, bij het opstellen 
van een voorontwerp van militair Strafwetboek (zie hierover F. DEL PERO, o.c., 178). 
E. DESMEDT, "De stuiting van de verjaring van de strafvordering: een zoektocht naar het stem
peltje en de handtekening", Verkeersrecht 1997, 299-301. 
Alleen wanneer men een hervorming van de verjaring én de redelijke termijn gelijktijdig door
voert om te komen tot een aangepast sanctioneringsmechanisme voor termijnoverschrijdingen, 
kunnen schorsing en stuiting worden opgeheven. Zie hierover infra, randnr. 369, p. 361, en het 
voorstel aldaar om de verjaring te hervormen tot een instellingsverjaring. 

1771 Zie supra, De verjaring als sanctie op de nalatigheid van de overheid, p. 31. 
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king1772, dan is het logisch dat de verjaring minder snel intreedt als de overheid 
niet nalatig is, of nog, dat de verjaring niet intreedt als de overheid omwille van 
een wettelijk beletsel niet kan ageren. Bovendien maakt het gebruik van stuiting 
en schorsing het mogelijk, hoe paradoxaal dit op het eerste gezicht ook moge 
klinken, om de verjaringstermijn korter te houden. Mocht er geen stuiting en 
schorsing bestaan, dan zou men de wetgever immers voor de opdracht plaatsen 
bij het bepalen van de verjaringstermijnen rekening te houden met de mogelijk
heid dat een zaak uiterst gecompliceerd is en veel onderzoeksdaden zal vergen, 
of dat het gedurende een welbepaalde tijd onmogelijk zal zijn de strafvordering 
in te stellen of uit te oefenen. Dat zou ongetwijfeld leiden tot het vastleggen van 
veel langere verjaringstermijnen, wat lang niet voor alle feiten te verantwoorden 
valt. De afschaffing van de stuiting zou er daardoor toe leiden dat het mogelijk 
wordt feiten te vervolgen die pas zeer lang na het plegen ervan worden ont
dekt1773, dit terwijl de herinnering aan die feiten ondertussen reeds in die mate 
kan zijn vervaagd dat een vervolging niet langer wenselijk is 1774. 

270. Waar schorsing en stuiting best behouden blijven, lijkt het wel aangewezen 
er zuinig mee om te springen. 
Wat de stuiting betreft, is het daarom een goed systeem om de stuiting te be
perken tot de daden van onderzoek en vervolging die plaatsvonden in de eerste 
termijn 1775 . Bijkomend zou enkel stuitende werking mogen worden verleend 
aan daden van onderzoek of vervolging die een noodzakelijk karakter verto
nen. Een onderzoeksdaad die niets kan bijbrengen aan het onderzoek en louter 
wordt gesteld met de bedoeling de verjaring nogmaals te stuiten, voldoet niet 
aan die voorwaarde1776. Thans is de rechtspraak dermate soepel bij het inter
preteren van stuitingsdaden dat reeds de vraag gesteld werd of een en ander 
nog verzoenbaar is met de bewoordingen van artikel 22 V.T.Sv. 1777. Daardoor 
is het mogelijk op het einde van de termijn nog "pro forma" onderzoeksdaden 
te verrichten om de verjaring te stuiten. De vraag kan gesteld worden of het 
werken met een limitatieve lijst van stuitingsdaden de verjaring niet aanzienlijk 
zou vereenvoudigen en het kenbaarheidsaspect ervan hierdoor niet zou verbe
teren. Die lijst hoeft geenszins alle daden van onderzoek of vervolging te bevat
ten die thans door de rechtspraak als stuitend worden beschouwd. Het is per
fect verdedigbaar de stuitende werking te beperken tot bepaalde daden van 
onderzoek of vervolging1778. Zo zou een limitatieve lijst kunnen worden gehan
teerd met daden van onderzoek en vervolging die doorgaans worden gesteld, 
zoals bijvoorbeeld het verhoor van een verdachte, de dagvaarding, een beschik
king of beslissing van een (onderzoeks)rechter, het aanwenden van een rechts
middel door de vervolgende instantie, et cetera. In verschillende landen, waar-

1772 

J 77.1 

l 774 

1775 

1776 

1777 

1778 

Zie supra, De verjaring als rechtsverwerking, p. 32. 
F. DEL Prno, o.c., 180. 
Zie supra, Het verdwijnen van een maatschappelijke behoefte aan bestraffing en de leer van het 
vergeten, p. 37. 
Zie voor een kritiek op een systeem van onbeperkte stuiting supra, randnr. 194, p. 180. 
Dat geldt niet voor een onderzoeksdaad die achteraf beschouwd niets bijbrengt aan het onder
zoek, maar waarbij die mogelijkheid wel bestond. 
Ch. VAN DEN WYNGAERT en B. DE SMET, l.c. 172. 
In Nederland hebben zelfs enkel daden van vervolging stuitende werking. Zie hierover supra, 
randnr. 194, p. 178. 
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onder Duitslandm9
, wordt overigens met een limitatieve lijst van stuitingsda

den gewerkt. 
Een verdere vereenvoudiging van het systeem van stuiting zou nog mogelijk zijn 
door te werken met een absolute verjarinîrstermijn, zoals bijvoorbeeld ook ge
beurt in Duitsland, Zwitserland en Italië 17 0

• Van zodra er sprake is van stuiting, 
wordt de verjaring dan verlengd tot een welbepaald maximum, bijvoorbeeld het 
dubbele van de oorspronkelijke (abstracte) termijn 1781

. Ten aanzien van ons be
staand systeem betekent dat geen grote verandering omdat doorgaans op het 
einde van de eerste termijn nog (al dan niet pro forma) stuitingsdaden worden 
gesteld, maar de absolute verjaringstermijn biedt wel het grote voordeel dat niet 
in elk dossier moet worden op zoek gegaan naar de laatst relevante stuitings
daad. 
Wat de schorsing betreft, is het ongetwijfeld aanbevelenswaard de gronden van 
schorsing zoveel als mogelijk te beperken1782

. Daarbij moet strikt gehouden 
worden aan de ratio legis van de schorsing, zodat er geen gebruik mag worden 
gemaakt van schorsing tenzij er werkelijk sprake is van een wettelijk beletsel dat 
het instellen van de strafvordering of het uitoefenen ervan onmogelijk maakt. De 
beste illustratie van dit uitgangspunt is uiteraard het feit dat de schorsingsgrond 
die werd ingevoerd bij wet van 11 december 199gt783 

- en die wel afweek van 
de ratio legis van de schorsing van de verjaring - ondertussen reeds opnieuw is 
afgevoerd. 
Bovendien moet worden nagedacht over de vraag of de mogelijkheid om de ver
jaring te schorsen net zoals de stuiting niet moet worden beperkt in de tijd. Een 
al te lange schorsing van de verjaring dreigt immers tot een situatie aanleiding te 
geven die in aanvaring komt met de redenen van verjaring. Dat geldt inzonder
heid voor het verdwijnen aan een maatschappel1ke nood aan bestraffing en het 
vervagen van de herinnering aan het gebeurde178 

, en het feit alleen dat een lange 
periode van stilstand niet kan verweten worden aan de vervolgende instanties 
staat deze evolutie niet in de wegl 785

. Behalve voor het bijzondere geval van 
seksuele misdrijven gepleegd op de persoon van een minderjarige en het geval 

1779 

1780 

1781 

1782 

1784 

1785 

Zie § 78c DStGB. 
Zie hierover supra, randnr. 194, p. 179. 
Dat is zo in Duitsland. In Zwitserland en Italië wordt slechts de helft aan de oorspronkelijke 
termijn toegevoegd. Daar staat in Zwitserland wel tegenover dat de verjaring niet meer kan 
intreden nadat een beslissing in eerste aanleg is geveld (M. Sc:HUBARTH, l.c., 328 e.v.). Dat laat
ste lijkt ons echter geen goed systeem, omdat hierdoor de indruk wordt gegeven dat een zaak 
niet meer snel moet worden afgehandeld eenmaal ze in graad van beroep hangende is. Dat is, 
mede gelet op de gerechtelijke achterstand en de daarmee gepaard gaande lange wachttijd die 
in België doorgaans bestaat vooraleer een strafzaak aan de beroepsinstantie wordt voorgelegd, 
geen goed signaal. 
VAN DORST ziet zelfs geen redenen om in de schorsing van de verjaring te voorzien, vooral 
omdat hij weinig waarde hecht aan de sanctionering van de nalatigheid van de overheid als 
grondslag voor de verjaring (o.c., 336). 
Zie hierover supra, Inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht, p. 208. 
Zie supra, Het verdwijnen van een maatschappelijke behoefte aan bestraffing en de leer van het 
vergeten, p. 37. Bij de meeste schorsingsgronden zal de teloorgang van het bewijs (cf. supra, 
p. 27) niet echt een probleem vormen omdat het onderzoek reeds werd gevoerd of lopende de 
schorsing kan worden voortgezet. Dat is wel anders voor de schorsingsgrond voorzien in 
art. 21bis V.T.Sv., die het mogelijk maakt dat nog zeer lang na de feiten een klacht wordt neer
gelegd (zie hierover supra, Zedendelicten, infibulatie en mensenhandel gepleegd op de persoon 
van een minderjarige, p. 157). 
Zie ook F. DEL PERo, o.c., 184. 
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van laster of lasterlijke aangifte1786
, lijkt het moeilijk verdedigbaar dat de loop

tijd van de verjaring langer dan een jaar wordt stilgelegd omwille van een schor
singsgrond 1787. Veel van de schorsings9:ronden impliceren immers een beslissing 
van een andere rechterlijke instantie1 88

, en ook deze instantie moet beslissen 
binnen een redelijke termijn. Wat de schorsing gedurende de procedure voor het 
Arbitragehof betreft1789

, kan zelfs de vraag gesteld worden of het wel verant
woord is de verjaring te schorsen indien het Arbitragehof besluit tot de ongrond
wettelijkheid van de bestreden bepaling. Het kan immers de verdediging niet 
worden verweten dat een bepaling terecht wordt aangevochten omwille van 
haar ongrondwettelijkheid, net zoals het ook de verdediging niet kan worden 
verweten dat een terechte exce?,tie wordt opgeworpen van onbevoegdheid, on
ontvankelijkheid of nietigheid1 90

. 

Indien gewerkt wordt met een absolute verjaringstermijn, zou bepaald kunnen 
worden dat deze verlengd wordt met de duur van de schorsing die binnen de 
duur van de absolute verjaringstermijn optreedt, voor zover deze de termijn van 
bijvoorbeeld een jaar niet overschrijdt. De berekening van de verjaring blijft dan 
uiterst eenvoudig: van zodra binnen de gewone verjaringstermijn1791 een geldige 
stuitingsdaad wordt gesteld 1792

, wordt de verjaring verlengd tot de duur van de 
absolute verjaringstermijn1793

• Is er sprake van schorsing, dan kan de verjaring 
hoogstens met één jaar worden verlengd1794

• Alleen voor het geval van laster en 
eerroof zou een uitzondering moeten worden gemaakt1795

• Dat is niet zo voor 
het geval van seksuele misdrijven gepleegd op de persoon van een minderjarige, 
omdat artikel 2lbis V.T.Sv. bepaalt dat de verjaring pas begint te lopen vanaf het 
ogenblik waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt. 

271. Ten slotte moet ook d duur van de verjaringstermijnen nader worden be
keken. Probleem hierbij is ec ter · ä"t de duur van de verjaring uiteraard moet 
gekoppeld worden aan de ~aar~van het misdrijf, doch dat de abstracte straf
bepalingen - wijd verspreid ovërhet oude Strafwetboek en recentere bijzondere 
wetgeving- heel weinig tot niets zeggen over de zwaarte van het misdrijf. Vooral 
in de categorie van de wanbedrijven is er een veel te groot onderscheid in zwaar
wichtigheid van de feiten. Zo is een eenvoudige winkeldiefstal niet te vergelijken 
met bepaalde zware, georganiseerde vormen van diefstal, en is het bezit van een 
kleine hoeveelheid verdovende middelen bezwaarlijk even ernstig te noemen als 
een grootschalige internationale drughandel. Toch geldt voor al die feiten, die 
nochtans onderling sterk verschillen in objectieve zwaarwichtigheid, een gelijk-

1786 

1787 

1788 

1789 

1790 

Zie hierover supra, Laster of lasterlijke aangifte, p. 206. 
Deze termijn zou misschien wel kunnen worden verdubbeld voor misdaden. 
Dat is zo voor het prejudicieel geschil als schorsingsgrond (cf. supra, p. 205) en voor de schor
sing van de verjaring gedurende de voorziening in cassatie (cf. supra, p. 222). 
Zie hierover supra, Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, p. 205. 
Zie hierover supra, Exceptie van onbevoegdheid, onontvankelijkheid of nietigheid opgeworpen 
voor het vonnisgerecht, p. 207. 

1791 Bijvoorbeeld vijf jaar voor wanbedrijven. 
1792 Bij voorkeur wordt hierbij een limitatieve lijst van stuitingsdaden gehanteerd, wat de eenvoud 

nog verhoogt. 
179.1 

1794 

1795 

In het gegeven voorbeeld tien jaar indien gekozen wordt voor een verdubbeling ten aanzien van 
de oorspronkelijke termijn. 
In het gegeven voorbeeld bekomt men aldus een maximale termijn van elf jaar. 
Zoniet zou de verdediging snel geneigd zijn een klacht wegens laster of lasterlijke aangifte neer 
te leggen indien daarmee de kans op het bereiken van de verjaring groter wordt. 
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aardige verjaringstermijn. Waar het in wezen misschien een goede zaak zou zijn 
dat de verjaring bepaald wordt aan de hand van de straf in abstracto1796, is dat 
om die reden niet verdedigbaar. Voor een simpel geval van valsheid zou dan 
immers een langere verjaringstermijn gelden dan voor ernstige en veelvuldige 
diefstallen. Komt er echter een complete hervorming van het materieel strafrecht 
waarbij de onderlinge strafmaten meer op elkaar worden afgestemd en de straf
maten ook een meer hedendaags karakter krijgen, dan kan hiermee rekening 
worden gehouden bij het bepalen van de verjaringstermijn. Zo zou het mogelijk 
zijn de verjaringstermijn gelijk te stellen aan de ~aximumstraf op het feit ge
steld1797, met een minimum van bijvoorbeeld zes maanden voor overtredingen 
en twee jaar voor wanbedrijven, zonder dat de verjaringstermijn langer kan zijn 
dan vijftien jaar1798. Bij het bepalen van de maximumstraf zou dan rekening 
kunnen gehouden worden met de objectieve verzwarende omstandigheden, 
maar niet met de subjectieve verzwarende omstandigheden. De duur van de ver
jaring moet immers gekoppeld worden aan de objectieve zwaarwichtigheid van 
de feiten en niet aan de persoon van de dader. 

17% 

1797 

1798 

Zie supra, randnr. 83, p. 79. 
Zie ook A.J.A. VAN DORST, o.c., 331. 
Het voorzien van een maximale verjaringstermijn lijkt wenselijk, omdat anders de misdaden 
waarvoor een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd onverjaarbaar zouden zijn. 
Anderzijds kan het wel enigszins merkwaardig bevonden worden dat de wetgever enerzijds wel 
van oordeel is dat sommige feiten een levenslange bestraffing rechtvaardigen, terwijl diezelfde 
feiten na verloop van een welbepaalde tijdsperiode niet meer kunnen bestraft worden, onder 
meer omdat bestraffing niet meer noodzakelijk zou zijn (in die zin A.J.A. VAN DORST, o.c., 
331). Daar kan natuurlijk wel op gerepliceerd worden dat de verjaring er niet alleen om die 
reden is, maar ook om het risico op rechterlijke dwaling te minimaliseren (cf. supra, De verja
ring als garantie tegen gerechtelijke dwaling, p. 2 7). 
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HOOFDSTUK 1 

Historiek en doelstelling van de redelijke termijn 

AFDELING 1 

Historiek 

272. Anders dan de verjaring van de strafvordering, is de vereiste van berech
ting binnen een redelijke termijn een veel recenter gegeven. In ons rechtsstelsel 
werd de redelijke termijn pas ingevoerd door de inwerkingtreding van het Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens 1799 in 1955. Het Verdrag kwam tot 
stand in de schoot van de Raad van Europa en de ratificatie ervan is een voor
waarde voor het lidmaatschap van die organisatie1800

. Via het EVRM is de Raad 
van Europa er in geslaagd een aantal rechten en vrijheden te waarborgen die 
eerder in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1801 werden op
genomen. Het EVRM ging evenwel verder. Zo is het recht op berechting binnen 
een redelijke termijn niet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens 1802

• Het Verdrag ontleent zijn belang echter niet alleen aan de vele 
uiteenlopende rechten die erin zijn vastgelegd, maar ook aan de oprichting van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, dat als toezicht
houdend orgaan een garantie uitmaakt voor de naleving door de staten van hun 
verplichtingen voortvloeiend uit het Verdrag. Het Europees Hof werkt onafhan
kelijk van de nationale gerechtelijke instanties en de uitspraken van het Hof zijn 
bindend voor de staten. Het belang van het EVRM is dan ook bijzonder groot, 
temeer de Raad van Europa steeds meer landen omvat. Bovendien gaat van de 
jurisprudentie van het Hof ook een zekere preventieve werkin§ uit, omdat na
tionale overheden een internationale sanctie willen vermijden 18 3

• 

Naast het EVRM werd de waarborg van berechting binnen een redelijke termijn 
nadien ook nog o~genomen in het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en 
politieke rechten1 04

. Alhoewel beide verdragen directe werking hebben in het 

1799 

1800 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: 
EVRM), gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 en gera
tificeerd op 14 juni 1955 (B.S. 19 augustus 1955). 
Zie over de totstandkoming van het Verdrag L. ZWAAK, "De genese van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden", in S. PARMENTIER 
(ed.), Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Gent, Mys & Breesch, 1994, 35-54. 

1801 Universele verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 december 1948 door 
de Verenigde Naties, B.S. 31 maart 1949. 

1802 

1803 

[804 

Vgl. art. 6.1 EVRM en de art. 10 en 11.1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. 
P. BEKAERT, "Toepassing van het EVRM door de Belgische rechtbanken op het vlak van bur
gerlijk recht en strafrecht", in F. MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist VII, Gent, Academia Press, 
2003, 17. 
Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (hierna: l.V.B.P.R.) gesloten te 
New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981 (B.S. 6 juli 1983). 
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Belgische recht1805, is de naleving van het I.V.B.P.R. in veel mindere mate af
dwingbaar. 
Het recht op berechting binnen een redelijke termijn is de meest ingeroepen be
paling voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 1806. Ongeveer 60% 
van de zaken die bij het Europees Hof worden aanhangig gemaakt, zou betrek
king hebben op een overschrijding van de redelijke termijn 1807. 

AFDELING 2 

Doelstelling 

273. Terwijl de verjaring van openbare orde is en wordt geacht te bestaan in het 
belang van de maatschappij 180 , is de vereiste van berechting binnen een rede
lijke termijn een waarborg die voornamelijk bestaat in het belang van de ver
dachte1809. Dat blijkt reeds uit het feit dat het recht opgenomen is in het EVRM 
en het I.V.B.P.R. en derhalve als fundamenteel recht wordt beschouwd, waarmee 
de opstellers van deze verdragen inderdaad te kennen gegeven hebben dat het 
belang van de verdachte hier voorop staat1810. De belangrijkste doelstelling van 
het recht op berechting binnen een redelijke termijn bestaat er dan ook in de 
mate van onzekerheid waarmee een verdachte naar aanleiding van een tegen 
hem ingestelde strafvervolging moet leven, zoveel als mogelijk te beperken 1811 . 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811 

Cf. infra, randnr. 277, p. 259. 
Ch. GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention: ein Studienbuch, München, 
Beek, 2003, 44. 
S. TRECHSEL, Human Rights in Crimina/ Proceedings, New York, Oxford University Press, 
2005, 135, voetnoot 8. 
Cf. supra, randnr. 79, p. 69. 
Zie ook infra, Vergelijking van beide sanctioneringsstelsels, p. 322. 
G.J.M. CoRSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 445. Soms wordt ook ver
wezen naar het oude adagium "Justice delayed, justice denied", of "Justice rétive, justice fau
tive" (cf. J.-C. SOYER en M. DE SALVIA, "Article 6", in LE. PETTITI, E. DECAUX en P.H. lMBERT 
(eds.), La convention européenne des droits de l'homme: commentaire article par article, Paris, 
Economica, 1995, 267 en Ch. ÜSAKWE, "The Bill of Rights for the crimina! defendant in 
American law", in J.A. ANDREWS (ed.), Human Rights in crimina/ procedure. A comparative 
study, Den Haag, Martinus Nijhof Publishers, 1982, 283). Zie ook M.A. CODE, Trial within a 
reasonable time. A short history of recent controversies surrounding speedy trial rights in 
Canada and the United States, Ontario, Carswell, 1992, 2. 
Zie o.m. J.M. SJöCRONA, "Van onwenselijk naar onredelijk: over rechtvaardiging van de ver
volgingsduur", D.&D. 1986, 238-239; S. STAVROS, The guarantees (or accused persons under 
Article 6 of the European Convention on Human Rights. An Analysis of the Application of the 
Convention and a Comparison with Other Instruments, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993, 
77; L. DECLERCQ, "De redelijke termijn in strafzaken: artikel 6 alinea 1 EVRM", in 
A. VANDEPLAS en P. ARNOU, Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1996, losbl., nr. 7, 3; J. RozrE, "Schuldigverkla
ring bij overschrijding van de redelijke termijn", R. W. 1998-99, 2; R. VERSTRAETEN, o.c., 
2005, nr. 1721, 813; M.-A. BEERNAERT, "La loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans 
le titre préliminaire du Code de procédure pénale et la sanction du dépassement du délai rai
sonnable", Rev. rég. dr. 2000, 449; A.J.A. VAN DORST, "Een mogelijk recept tegen de kwaal 
der trage strafrechtspleging", in J. DE Hunu en W.E.C.A. VALKENBURG (eds.), Door Straats
burg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlandse strafproces, Deventer, 2000, Tjeenk 
Willink, 35, en B. EMMERSON en A. AsHWORTH, Human rights and crimina/ justice, London, 
Sweet & Maxwell, 2001, 350. 
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Het accent ligt daarbij essentieel op de menselijke waardigheid en het beperken 
van de aantasting ervan door langdurige strafrechtelijke procedures1812. Het is 
de plicht van een rechtsstaat om door een spoedige berechting het morele en 
fysieke leed waartoe een strafzaak aanleiding kan geven, te beperken in de 
tijd1813, temeer een verdachte of beklaagde het vermoeden van onschuld ge
niet1814. Er mag dus geen bijkomende leedtoevoeging zijn door de overschrijding 
van de redelijke termijn 1815. Of zoals E. Krings het destijds uitdrukte1816: "il 
paraît plus fondamental de considérer qu'une personne ne peut rester sous Ie 
coup d'une accusation pendant une période qui excède Ie temps raisonnable. 
Une accusation porte atteinte au crédit, au prestige, à l'honneur de l'accusé. Elle 
est aussi de nature à lui porter préjudice physiquement, parce qu'elle peut Ie 
démoraliser et entraîner de graves perturbations tant psychologiques que phy
siologiques. On ne peut perdre de vue qu'un procès pénal qui, parfois, reçoit une 
large publicité, constitue pour certains une véritable calvaire". Een gelijkaardige 
definiëring van de rechtsgrond van de redelijke termijn vindt men ook terug in 
de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat het als 
volgt verwoordde1817: "the precise aim of this provision in crimina! matters is to 
ensure that accused persons do not have to !ie under a charge for too long". De 
onzekerheid mag immers niet te lang duren 1818, temeer de eventuele psychologi
sche schade bij dader of slachtoffer daarmee alleen maar groter wordt1819. Ook 
het slachtoffer heeft er recht og dat de druk van een strafzaak binnen een rede
lijke termijn een einde neemt' 0

• 

Naast deze eerste functie, die specifiek voorbehouden is voor strafzaken 1821 , 
wees het Hof er ook reeds op dat een berechting binnen redelijke termijn nood-

1812 

1813 

1814 

[815 

[816 

1817 

1818 

1819 

1820 

1821 

M. DE SWAEF, "De redelijke verjaringstermijn", in X, Liber Amicorum Marc Chátel, Antwer
pen, Kluwer, 1991, 119-120. Zie ook L. DECLERCQ, "De redelijke termijn of de onredelijke ver
traging in strafzaken: artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het hof van beroep te Gent op 
1 september 1988 ", R. W 1988-89, 380, waar deze bewoordingen worden toegeschreven aan 
Gent 25 juni 1987. Zie ook F. LAMBRECHTS, l.c., 795. 
P. LEMMENS, "De invloed van het Europees Verdrag over de rechten van de mens op bepaalde 
aspecten van de strafprocedure in België", R. W 1988-89, nr. 31, 803. Zie ook F. LAMBRECHTS, 
l.c. 792, die het heeft over "onzekerheid, kommer, zorgen en leed" die voor de verdachte en zijn 
omgeving nodeloos worden vergroot. 
Zie ook Corr. Namen 9 november 2000, ]ourn. Proc. 2001, afl. 407, 30. 
T. DE PELSMAEKER en A. VAN DE GEUCHTE, noot onder Cass. 9 december 1997,Jaarboek Men
senrechten 1997-1998, 186. 
E. KRINGS, conclusie bij Cass. 4 oktober 1978, Rev. dr. pén. 1979, 64. 
EHRM 27 juni 1968, Wemhoff t. Duitsland, Pub!. ECHR 1968, Series A, vol. 7, 26, § 18. 
Of zoals het Hof het uitdrukt: "remaining too long in a state of uncertainty about their 
fate" (EHRM 10 november 1969, Stögmüller t. Oostenrijk, Pub!. ECHR 1969, Series A, 
40, § 5). 
Men denke bv. aan de ophefmakende pedofiliezaak in Frankrijk (Outreau), waarbij uiteindelijk 
7 van de 13 beklaagden werden vrijgesproken na een periode van voorlopige hechtenis tot drie 
Jaar. 
D.W. STEENHUIS, "Tijd en recht. Over het belang van een snelle afhandeling van strafzaken", 
Just. Verk. 1992, afl. 3, 34. 
Art. 6.1. EVRM geldt ook in burgerlijke zaken. Maar de vereiste van behandeling binnen rede
lijke termijn moet in beginsel wel stringenter worden beoordeeld in strafzaken, omdat er dan 
doorgaans gewichtiger belangen in het spel zijn (K. REID, A practitioner's guide to the Euro
pean Convention on Human Rights, London, Sweet & Maxwell, 1998, 111; zie ook R. GENIN
MERIC, "Être j ugé dans un délai raisonnable: réflexions sur Ie controle de la recevabilité de 
l'action publique", Rev. sc. crim. 1980, nr. 9, 80). 
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zakelijk is voor de effectiviteit en de geloofwaardigheid van justitie1822. In heel 
wat gevallen zal een uitspraak die er pas zeer lange tijd na de feiten komt eerder 
controversieel bevonden worden1823, temeer alleen een berechting binnen een 
redelijke termijn de noodzakelijke waarborgen biedt voor een gedegen bewijs
voermg. 

274. Ook de Nederlandse Hoge Raad heeft in meerdere arresten gesteld dat de 
rechtsgrond van de berechting binnen een redelijke termijn te vinden is in het 
voorkomen dat de verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een 
(verdere) strafvervolging en de uiteindelijke afloop daarvan zou moeten le
ven1824. In een recenter (uitvoerig) arrest werd wel gepreciseerd dat er ook an
dere factoren zijn die nopen tot een snelle afhandeling van strafzaken, zoals de 
preventieve werking die geacht wordt uit te gaan van berechting en bestraffing, 
de gerechtvaardigde belangen van het slachtoffer en de ongunstige invloed van 
het tijdsverloop op de beoordeling van de feiten als gevolg van de verbleking van 
de herinnering van bijvoorbeeld eventuele getuigen1825. De Nederlandse Hoge 
Raad kent dus aan het beginsel van behandeling binnen een redelijke termijn een 
veel ruimere strekking toe dan het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens1s26_ 
Een verdachte moet dus binnen aanvaardbare termijn zekerheid hebben omtrent 
zijn lot1827. De vereiste van berechting binnen een redelijke termijn beantwoordt 
daarmee aan een maatschappelijke noodzaak, omdat een aanslepende strafzaak 
ook het maatschappelijk leven van de betrokkene kan blokkeren 1828. 

275. Het voorgaande neemt echter uiteraard niet weg dat een berechting binnen 
een redelijke termijn niet alleen in het belang van de verdachte zelf is, maar ook 
in het belang van de rechtszekerheid en de goede rechtsbedeling1829. Het kan 
uiteraard niet worden ontkend dat de verplichting op berechting binnen een 
redelijke termijn, alhoewel steeds verdedigd als zijnde een recht in hoofde van 
de verdachte, meteen ook tot gevolg heeft dat een antwoord wordt geboden aan 
de diverse problemen die gepaard gaan met een laattijdige berechting, en die 
worden aangevoerd ter verdediging van de verjaring. Inderdaad zal een zaak die 
binnen een redelijke termijn werd afgehandeld doorgaans bijvoorbeeld geen 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829 

Het Hof sprak met name over "the importance of rendering justice without delays which might 
jeopardise its effectiveness and credibility" (EHRM 24 oktober 1989, H. t. Frankrijk, ECHR 
1990, Series A, vol. 162-A, § 58, en Rev. trim. D.H. 1990, 147, met noot]. FLAUS). 
Cf S. STAVROS, o.c., 77. 
Zie o.m. HR 23 september 1980, N.J. 1981, 116, met noot; HR 27 oktober 1981, N.J. 1982, 
81, met noot; HR 2 februari 1982, N.J. 1982, 424 en 475; HR 11 mei 1982, N.J. 1983, 280, 
met noot en HR 9 oktober 1984, N.J. 1985, 273. 
HR 3 oktober 2000, N.J. 2000, 71 en D.&D. 2001, 105. 
A. DEN HARTOG, "De Hoge Raad en de redelijke termijn: meerduidige grondslag leidt tot rigide 
regelgeving", RM Themis 2001, 99 en 101. 
V. SERON, "La simple déclaration de culpabilité comme sanction du non-respect du délai rai
sonnable: une sanction ... bien raisonnable?", Act. dr. 2001, 271. 
G.J.M. CORSTENS, o.c., 488, die als voorbeelden aangeeft dat de verdachte niet zo snel zal sol
liciteren bij een andere werkgever, en dat hij onder bepaalde omstandigheden sneller zal kiezen 
voor een zekere vorm van maatschappelijk isolement. 
L. DECLERCQ, "De redelijke termijn of de onredelijke vertraging in strafzaken: artikel 6 lid 1 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het hof van beroep te Gent op 1 september 1988", l.c., 378. 
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moeilijkheden met zich brengen wat de teloorgang van het bewijsmateriaal be
treft, en net zo min zal de uitspraak vallen op een ogenblik dat er geen maat
schappelijke nood aan bestraffing meer bestaat. Anders gesteld: de grondslagen 
voor verjaring 1830 kunnen in wezen ook worden aangevoerd om het belang van 
een berechting binnen redelijke termijn te onderstrepen 1811

. De redelijke termijn 
wordt daarom ook wel eens gezien als "een variant op het verjaringsthema" 1832

• 

Dat uit de brede waaier van grondslagen evenwel enkel die aspecten worden 
gehaald die het belang van de verdachte voor ogen hebben en niet dat van de 
maatschappij, is uiteraard omdat de vereiste van berechting binnen een redelijke 
termijn nu eenmaal in mensenrechtenverdragen is opgenomen en dan ook vanuit 
dat standpunt werd ingevoerd. Maar dat neemt niet weg dat een snelle berech
ting meteen ook het algemeen belang dient1833

. Ook uit de rechtspraak van het 
Amerikaanse en Canadese Hooggerechtshof blijkt - alhoewel dat aanvankelijk 
niet in aanmerking werd genomen 1834 

- dat men er aanvaardt dat de vereiste van 
berechting binnen een redelijke termijn ook moet begrepen worden vanuit een 
maatschappelijk belang in snelle berechting1835

. 

Sommige auteurs gaan trouwens bij het onderzoek naar de grondslag voor de 
vereiste van berechting binnen een redelijke termijn verder dan de wil om de 
onzekerheid voor de verdachte te beperken in de tijd. Zo heeft volgens Melai de 
bescherming die geboden wordt door de redelijke termijn rechtstreeks te maken 
met het functioneren van het strafrecht, omdat door het verstrijken van de tijd 
de doelmatigheid en daarmee samenhangend ook de rechtvaardigheid van het 
straffen vermindert 1836

. 

1xrn 
18H 

1832 

183 i 

1834 

18H 

1836 

Zie hierover supra, Denkbare verklaringen voor verjaring, p. 27 e.v. 
Zie bv. ook U. ScHR0TH, "Strafrechtliche ,.,nd strafprozessuale Konsequenzen aus der Ober
lange von Strafverfahren", NjW 1990, 30, _waar onder meer wordt gewezen op bet verminderd 
afschrikkingseffect, het verlies van het leereffect en de normstabiliserendc werking van de opge
legde straf. 
Ch. J. ENSC:HEDÉ, o.c., 199. 
Zie ook K. MADLENER, "The protection of human rights in the crimina! procedure of the Fede
ral Republic of Germany", in J.A. ANDREW, (ed.), Human Rights in crimina/ procedure. A 
comparative study, Den Haag, Martinus Nijhof Publishers, 1982, 241, waar gesteld wordt dat 
een snelle berechting noodzakelijk is "because the effectivcness of the crimina! justice system 
depends on it". 
In de eerste rechtspraak hieromtrent van het Amerikaanse Hooggerechtshof werd telkens ver
wezen naar de belangen van de verdachte. Het belang van de redelijke termijn werd dan 
omschreven als volgt: "to prevent undue and oppressive incarceration prior to trial, to mini
mize anxiety and concern accompanying public accusation and to limit the possibilities that 
long delay wil! impair the ability of an accused to defend himself" (M.A. CODE, o.c., 9-10). Die 
laatste reden werd later de belangrijkste geacht, "because the inability of a defendant ade
quately to prepare his case skews the fairness of the entire system" (U.S. Supreme Court 22 juni 
1972, BARKER t. WINGO, 407 U.S., 514). 
Zie hierover M.A. Com-:, o.c., 9-15. 
Th. W. VAN VEEN, "Iets over undue delay en verjaring", in X, Bij deze stand van zaken. Bundel 
opstellen aangeboden aan A.L. Me/ai, Arnhem, Gouda Quint, 1983, 533. 
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De redelijke termijn in de hedendaagse 

rechtspraktijk 

AFDELING 1 

Wettelijke grondslag 

276. Het recht op een behandeling van de zaak binnen de redelijke termijn is 
zowel in het EVRM als in het I. V.B.P.R. opgenomen. Artikel 6.1. EVRM bepaalt 
dat bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervol
ging, eenieder het recht heeft "op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn" 1817

• Artikel 14 derde lid sub c van het 
I. V.B.P.R. bevat een nagenoeg identiek voorschrift. Daarin luidt het dat eenie
der, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvor
dering, "in volle gelijkheid recht heeft op volgende minimumgaranties:( ... ) zon
der onredelijke vertraging te worden berecht". 
Een gelijkaardige bepaling vindt men ook terug in artikel 8.1. van de Ameri
kaanse Conventie voor de Rechten van de Mens1838

·
1839 en in artikel 7.1 (d) van 

het Afrikaans Charter voor de Rechten van de Mens en de Volkeren 1840
• In Ca

nada is het recht op berechting binnen een redelijke termijn opgenomen in arti
kel 11 (b) van de Canadian Charter of Rights and Freedoms I841

• Ook in heel wat 

1837 

18'.\8 

1819 

1840 

1841 

Het recht op berechting binnen een redelijke termijn geldt derhalve niet enkel voor de ver
dachte, maar ook voor andere partijen wiens burgerlijke rechten en verplichtingen in het 
gedrang zijn, Ook de burgerlijke partij kan zich dus beklagen over de overschrijding van de 
redelijke termijn (zie bv. EHRM 1 juli 1997, Torri t, Italië, Reports 1997-IV, § 23 en EHRM 
17 januari 2002, Calve/li en Ciglio t. Italië, onuitg,, § 62). 
American Convention on Human Rights, gedaan te San Josi (Costa Rica) op 22 november 
1969, in werking getreden op 18 juli 1978, Art, 8.1. luidt: "Every person has the right to a 
hearing, with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, independent, and 
impartial tribunal, previously establishcd by law, in the substantiation of any accusation of a 
crimina! nature made against him or for the determination of his rights and obligations of a 
civil, labor, fiscal, or any other nature". 
Zie ook het zesde amendement bij de Grondwet van de Verenigde Staten: "in all crimina! 
prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial". Het recht op 
berechting binnen een redelijke termijn is er trouwens ook in de grondwet van zowat alle staten 
ingeschreven (M.A. CODE, o.c., 2). De celeriteit van de strafrechtspleging wordt er verder ook 
nog gevrijwaard door de due process clause, op grond waarvan laattijdige vervolgingen onont
vankelijk kunnen worden verklaard wanneer hierdoor het recht van verdediging werd geschon
den en de vervolging op deloyale wijze plaatsvindt (zie J. CÉDRAS, l.c., 509). 
African Charter on Human and Peoples' Rights, gedaan te Naïrobi (Kenia) op 27 juni 1981, in 
werking getreden op 21 oktober 1986. Deze bepaling luidt: "Every individual shall have the 
right to have his cause heard. This comprises: ( ... ) d. the right to be tried within a reasonable 
time by an impartial court or tribunal". 
In werking getreden op 17 april 1982. De bepaling luidt: "any person charged with an offence 
has the right ( ... ) b. to be tried within a reasonable time". De oorsprong van deze bepaling 
wordt gelinkt aan art. 40 van de Magna Carta van 1215, waarin de zinsnede opgenomen was 
"to no one will we deny or delay right or justice" (zie M.A. CODE, o.c., 1 ). 
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landen die niet door voornoemde conventies gebonden zijn, is in het interne 
recht voorzien in een zekere mate van bescherming tegen langdurige proces
sen 1842. 

Daarnaast is er ook nog artikel 5 derde alinea EVRM, dat bepaalt dat de voor
lopige hechtenis de perken van een redelijke duur niet mag overschrijden. Die 
bepaling geldt dan ook enkel wanneer iemand is aangehouden 1843 en legt geen 
verplichting op wat betreft de duur van het afwikkelen van de strafzaak zelf1 844

. 

De toepassing van artikel 5 derde alinea EVRM noopt wel tot de invrijheids
stelling van de verdachte van zodra de duur van de voorlopige hechtenis niet 
langer redelijk is, wat aan de hand van de concrete gegevens van de zaak moet 
worden nagegaan 1845

. 

277. Zowel de bepalingen van het EVRM als de bepalingen van het I.V.B.P.R. 
maken integraal deel uit van het in ons land vigerende recht. Dat betekent dat 
de eerbiediging van de in die verdragen erkende rechten en plichten en dus ook 
het recht op berechting binnen een redelijke termijn, door de rechtbanken moet 
worden verzekerd 1846

• De directe werking van voornoemde verdragen werd ove
rigens nooit door het Hof van Cassatie betwist 1847

• Concreet betekent zulks dat 
eenieder zich op het recht op behandeling van de zaak binnen een redelijke ter
mijn kan beroepen en dat zowel de rechterlijke macht als het openbaar ministe
rie gehouden is, desnoods ambtshalve, een schending van de respectievelijke be
palingen op te werpen 1848

. 

278. Naast deze supranationale bepalingen, is het recht op berechting binnen 
een redelijke termijn in België ook geregeld bij wet. Meer bepaald stelt artikel 
21ter V.T.Sv. "indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn over
schrijdt kan de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uit-

1842 

184) 

!844 

!845 

1846 

1847 

1848 

Landen die soms genoemd worden waar geen bescherming in die zin geldt, zijn Egypte, Rus
land, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica en Japan (zie bv. P. füJ.IVEAU, "Le droit d'être jugé 
dans un délai raisonnable. Réflexions sur les convergenccs et divergences entre les garanties 
constitutionnelles en droits Européen et Canadien", in J. PRADEL (ed.), Questions contemporai
nes de science criminelle, Paris, Editions Cujas, 1996, 8-9). In Japan is nochtans wel een gelijk
aardig recht in de grondwet van 3 november 1946 ingeschreven (art. 37.1 ), maar die bepaling 
blijkt in de praktijk nooit te worden toegepast (ibid.). 
A. JACOBS, "L'article 5 de la Convention européenne des droits de ]'Hamme et les juridictions 
belges", in X, Les droits de la défense en matière pénale, Luik, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 
] 985,278 en B. DEJt:MEPPE en D. MERCKX, "De voorlopige hechtenis tussen veiligheid en rech
ten van de mens", in B. DFJEMEPPE (ed.), De voorlopige hechtenis, Diegem, Kluwer, nr. 50, 30. 
A. MASSET, "L'appréciation du délai raisonnable par les juridictions d'instruction", noot onder 
Rk. Luik 7 maart 1990,j.LM.B. 1990, 1387. 
Cass. 15 april 1981, Rev. dr. pén. 1981, 797, met concl. adv.-gen. Vnu. 
L. DECLERCQ, "De redelijke termijn in strafzaken: artikel 6 alinea 1 EVRM", l.c., nr. 5, 3. 
J. Roz1E, "Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn", l.c., 2. Zie Cass. 
27 mei 1971, Pas. 1971, !, 886; Cass. 3 mei 1974, Pas. 1974, !, 910; Cass. 26 september 1978, 
Pas. 1979, I, 126 en Cass. 4 april 1984, Rev. dr. pén. 1984, 679. 
K. GRIMONPREZ, "Het Hof van Cassatie en vijfentwintig jaar EVRM", R. W. 1981-82, 2665 en 
L. DECLERCQ, "De redelijke termijn of de onredelijke vertraging in strafzaken: artikel 6 lid 1 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het hof van beroep te Gent op 1 september 1988 ", l.c., 378. Het Hof van 
Cassatie oordeelde wel dat de rechter bij ontstentenis van conclusie niet verplicht is zijn beslis
sing dat de redelijke termijn niet is overschreden, met redenen te omkleden (Cass. 31 mei 1995, 
Arr. Cass. 1995, 545 en R. Cass. 1996, 97, met noot F. D'HONT). 
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spreken of een straf uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimum
straf" 1849. Vreemd genoeg werd het recht op behandeling van de zaak binnen een 
redelijke termijn aldus ondergebracht onder het hoofdstuk "oorzaken van ver
val van de strafvordering en van de burgerlijke vordering" 1850, dit terwijl het 
verval van de strafvordering geen mogelijke sanctionering is die op grond van 
voornoemde bepaling kan worden uitgesproken voor de overschrijding van de 
redelijke termijn 1851 . 
Deze bepaling werd ingevoegd bij wet van 30 juni 2000 1852. Artikel 21ter V.T.Sv. 
houdt een bevestiging in van het bestaan van de waarborg van berechting binnen 
een redelijke termijn in de interne rechtsorde, maar voegt inhoudelijk niets toe 
aan de daarvoor reeds bestaande cassatierechts~raak inzake de sanctionering 
van de overschrijding van de redelijke termijn 185 . De belangrijkste doelstelling 
van de wetgever was dan ook een wettelijke basis verschaffen voor die jurispru
dentie1854. 

279. De vraag kan gesteld worden of de redelijke termijn ook in acht moet 
worden genomen wanneer een bijzonder onderzoek wordt gevoerd naar de ver
mogensvoordelen 1855. Die vraag moet ongetwijfeld f:ositief worden beant
woord, omdat de verbeurdverklaring een straf uitmaakt 856. Zo wordt in Neder
land ook aanvaard dat een veroordeelde recht heeft op behandeling van zijn 
ontnemingszaak binnen een redelijke termijn 1857. Is de redelijke termijn over
schreden, dan leidt dit er tot een verlaging van het bedrag dat wordt verbeurd
verklaard1858. Ook de onontvankelijkheid is er in uitzonderlijke gevallen moge
lijk. 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

!8.'i4 

1855 

1856 

1857 

1858 

In een ouder wetsvoorstel was al eens gesuggereerd een art. 21 ter aan de voorafgaande titel toe 
te voegen om de redelijke termijn een wettelijke grondslag te geven (Wetsvoorstel tot wijziging, 
wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, ingediend door de heer Geert BOURGEOIS, Pari. St. Kamer 1997-98, nr. 1387/ 
1, 8). De voorgestelde tekst luidde dan "indien de duur van de strafvervolging, rekening hou
dend met de complexiteit van de zaak, de rechtsmiddelen aangewend door de verdachte en de 
proceshandelingen gesteld door het openbaar ministerie, een redelijke termijn overschrijdt, ver
klaart de rechter de strafvordering onontvankelijk". 
Hoofdstuk IV van de Voorafgaande titel. 
Zie hierover meer uitgebreid infra, randnr. 308, p. 292. 
Wet van 30 juni 2000 tot invoeging van een art. 2lter in de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, B.S. 2 december 2000. Zie over deze wet M.-A. BEERNAERT, "La loi du 
30 juin 2000 insérant un article 2lter dans Ie titre préliminaire du Code de procédure pénale 
et la sanction du dépassement du délai raisonnable", Rev. rég. dr. 2000, 449-455; J. ROZIF, 
"Het nieuwe artikel 21 ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering: de 
rechtsgevolgen bij overschrijding van de redelijke termijn", T. Strafr. 2001, 3-7; V. SrnoN, l.c., 
282-298 en F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., 130-167. De 
wet trad in werking op 12 december 2000, en was als procedurewet onmiddellijk van toepas
sing op hangende zaken. 
Zie hierover infra, randnr. 308, p. 292. 
Zie hierover meer uitgebreid infra, randnr. 309, p. 294. 
Art. 524his Sv. 
Cf. E. VAN MuYLEM, "(Bijzondere) verbeurdverklaring", in A. VANDEPLAS en P. ARNou, Straf
recht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, 1993, losbl., nr. 5, 4. 
Zie hierover T. KOOIJMANS, Op maat geregeld? Een onderzoek naar de grondslag en de norme
ring van de strafrechtelijke maatregel, Rotterdam, Kluwer, 2002, 73-76. 
Ibid., 76. 
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AFDELING 2 

Aanvang en eindpunt van de redelijke termijn 

1. Aanvang 

280. Zowel in het EVRM als in het I.V.B.P.R. wordt gesteld dat eenieder recht 
heeft op de behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn "bij het be
palen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging" 
(crimina! charge). Het eigenlijke vertrekpunt van de redelijke termijn werd dus 
niet woordelijk in deze verdragen bepaald 1859

, zodat de rechtspraak van het Eu
ropees Hof voor de Rechten van de Mens het precieze ogenblik van aanvang 
heeft moeten preciseren. Uit die rechtspraak is gebleken dat de waarborg op 
berechting binnen een redelijke termijn van toepassing is vanaf het ogenblik dat 
de betrokkene beschuldigd is en op de hoogte is gebracht van deze beschuldi
ging1860. Meer bepaald werd in verschillende arresten van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens beslist dat onder het begrip beschuldiging, die de 
strafvervolging doet aanvangen, moet worden verstaan de officiële kennis
geving, uitgaande van de bevoegde overheid, van het verwijt dat de betrokkene 
een strafrechtelijke inbreuk heeft begaan ( "the official notification given to an 
individual by the competent authority of an allegation that he has committed a 
crimina! offence") 1861 . Dat betekent echter niet dat er noodzakelijkerwijs sprake 
moet zijn van een officiële kennisgeving1862 om de redelijke termijn een aanvang 

1859 

1860 

1861 

1862 

Cf. M. DE SWAH, l.c., nr. 9, 121 en L. DECLERCQ, "De redelijke termijn in strafzaken: artikel 6 
alinea 1 EVRM", l.c., nr. 25, 10. 
J. VELll en R. ERGEC, La Convention Européenne des Droits de /'Hamme, Brussel, Bruylant, 
1990, 440; J. PRADEL en G.J.M. CORSTENS, Droit pénal européen, Paris, Cujas, 1999, 284 en 
R. VERSTRAETEN, 2005 o.c., nr. 1722, 814. Aanvankelijk nam het Europees Hof nog een eerder 
formeel standpunt in, en werd enkel gesproken over het moment waarop de betrokkene in 
beschuldiging werd gesteld (EHRM 27 juni 1968, Neumeister t. Oostenrijk, Pub/. ECHR, 
Series A, vol. 8, 41 § 18 juncto 7 § 7). De toenmalige Commissie leek daarentegen van bij het 
begin een eerder subjectief criterium te hanteren, en sprak over "the stage at which the situation 
of the person concerned has been substantially affected as a result of the suspicion against him" 
(zie M.L.W.M. VIERING, "De redelijke termijn van art. 6 lid 1 EVRM: een grensoverschrijdende 
inventarisatie", RM Themis 1987, 213 en P. VAN DIJK en G.J.H. VAN HoOF, Theory and Prac
tice of the European Convention on Human Rights, Den Haag, Kluwer Law, 1998, 3' ed., 444, 
voetnoot 870). 
Zie o.m. EHRM 27 februari 1980, Deweer t. België, Pub/. ECHR, Series A, vol. 35, § 46 en 
N.j. 1980, 561; EHRM 15 juli 1982, Eckle t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 51, § 73 
en R.W. 1982-83, 1019; EHRM 10 december 1982, Foti e.a. t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, 
vol. 56, § 52, R. W. 1982-83, 2837 en N.J. 1987, 828; EHRM 10 december 1982, Corigliano 
t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 57, § 34 (zie ook P. LEMMENS, "De redelijke termijn in 
strafzaken: arresten Foti e.a. en Corigliano", R. W. 1982-83, 2837-2838); EHRM 21 februari 
1984, Oztürk t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 73, § 55; EHRM 13 juli 1983, Zimmer
man en Steiner t. Zwitserland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 66, § 24 (het betrof hier een zaak 
voor een administratief rechtscollege); EHRM 10 juli 1984, Guincho t. Portugal, Pub/. ECHR, 
Series A, vol. 81, § 31; EHRM 25 juni 1987, Bagetta t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 119, 
§ 21 en§ 31, en EHRM 25 juni 1987, Milasi t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 119, § 15 en 
§ 33 (zie ook de bespreking door P. LAMBERT van deze laatste twee arresten in]. T. 1987, 707). 
Deze definitie wordt thans nog steeds gehanteerd. Zie bv. EHRM 26 september 2000, Guisset 
t. Frankrijk, Reports 2000-IX, § 79 en EHRM 19 oktober 2000, Wloch t. Polen, Reports 
2000-XI, § 144-145. 
Zoals in België bv. een formele inverdenkingstelling (art. 6 lbis Sv.). 
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te doen nemen: de materiële kennisneming verdacht te zijn van het gepleegd 
hebben van een strafbaar feit is voldoende 1863. De inbeschuldigingstelling kan 
dus ook blijken uit andere maatregelen dan een officiële kennisgeving, voor zo
ver deze maatregelen een verdenking imp,liceren en een belangrijke weerslag 
hebben op de toestand van de verdachte18 4. De inbeschuldigingstelling kan bij
voorbeeld blijken uit een niet officiële kennisgeving, of uit het feit dat de ver
dachte zich aan de hand van de gestelde onderzoeksverrichtin~en (bijvoorbeeld 
een huiszoeking1865, een eerste ondervraging als verdachte1 66, een inbeslag
name1867, het afleveren van een internationaal aanhoudingsbevel1 868 of een vrij
heidsberoving1869) bewust wordt van de inbeschuldigingstelling1870. Elke zaak 
dient dus afzonderlijk te worden bekeken om na te gaan wat het precieze ver
trekpunt is dat in aanmerking moet worden genomen voor de beoordeling van 
de redelijke termijn 1871 . Soms is dat de aanhouding van de verdachte indien 
daarbij voor het eerst de beschuldigingen ten aanzien van die verdachte werden 
geformuleerd 1872, maar het kan net zo 9oed vroeger zijn, bijvoorbeeld bij de 
aanvang van het gerechtelijk onderzoek 873 of op het ogenblik dat de vervol
gende instantie een transactievoorstel doet teneinde verdere strafrechtelijke ver-

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

M. DE SWAEF, l.c., nr. 9, 121. 
Zie o.m. EHRM 16 juli 1971, Ringeisen t. Oostenrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 13, § 110; 
EHRM 27 februari 1980, Deweer t. België, Pub/. ECHR, Series A, vol. 35, § 46; EHRM 15 juli 
1982, Eekte t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 51, § 73; EHRM 10 december 1982, Foti 
e.a. t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 56, § 52; EHRM 10 december 1982, Corigliano t. Ita
lië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 57, § 34; EHRM 21 februari 1984, Oztürk t. Duitsland, Pub/. 
ECHR, Series A, vol. 73, § 55; EHRM 24 november 1993, Imbrioscia t. Zwitserland, Pub!. 
ECHR, Series A, vol. 275, § 36; EHRM 22 juni 2000, Coëme e.a. t. België, Reports 2000-VII, 
§ 133; EHRM 2 augustus 2000, Bertin-Mourot t. Frankrijk, onuitg., § 52; EHRM 19 oktober 
2000, Wloch t. Polen, Reports 2000-XI, § 144; EHRM 31 mei 2001, Metzger t. Duitsland, 
onuitg., § 31 en EHRM 30 maart 2004, Merit t. Ukraïne, onuitg., § 70. Hiermee heeft het 
Europees Hof de reeds eerder geciteerde overweging van de toenmalige Commissie overgeno
men (cf. supra, voetnoot 1860). Aanvankelijk werd deze overweging enkel vermeld en "fairly 
closely related" geacht aan de eigen definitie van het Hof, maar vanaf de zaak Eckle stelde het 

. Hof dat haar eigen definitie "also corresponds to the test whether the situation of the suspect 
has been substantially affected". 
Cf. EHRM 19 februari 1991, Manzoni t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 195-B, § 16 en 
EHRM 22 juni 2000, Coëme e.a. t. België, Reports 2000-VII, § 133. In deze laatste zaak was 
door de verzoeker gesuggereerd dat de redelijke termijn reeds vroeger was aangevangen, omdat 
hij vóór de huiszoeking in de pers in opspraak was gekomen. Het Hof was van oordeel dat 
daaruit niet de vereiste kennisgeving bleek, en volgde het standpunt van de verzoeker dus niet. 
EHRM 22 mei 1998, Hozee t. Nederland, Reports 1998-III, § 45-46, N.j.C.M. 1998, 622, en 
N.J. 1998, 809, met noot. Zie ook EHRM 20 januari 2004, Kangasluoma t. Finland, onuitg., 
§ 26. 
EHRM 13 november 2001, Sleieviéius t. Litouwen, onuitg., § 26 en EHRM 31 mei 2005, T.K. 
en S.E. t. Finland, onuitg., § 27. 
EHRM 31 juli 2001, Zannouti t. Frankrijk, onuitg., § 50. 
Zie o.m. EHRM 19 oktober 1999, Gelli t. Italië, onuitg., § 37; EHRM 23 mei 2000, Van Pelt 
t. Frankrijk, onuitg., § 33; EHRM 4 juli 2002, Del Federico t. Italië, onuitg., § 18 en EHRM 
29 juli 2004, Cevizovic t. Duitsland, onuitg., § 59. 
Zie B. EMMERSON en A. ASHWORTH, o.c., 351. 
D. PoNCF.T, La protection de l'accusé par la Convention Européenne des Droits de /'Hamme, 
Genève, Faculté de Droit de Genève, 1977, 68 en M. MELCHIOR, "Le procès équitable dans la 
jurisprudence de la Cour et de la Commission européenne des droits de l'homme", in X, Les 
droits de la défense en matière pénale, Luik, Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1985, nr. 27, 254. 
Dit werd als vertrekpunt in aanmerking genomen in de reeds geciteerde zaak Wemhoff (zie 
voetnoot 1817). 
Dat was het geval in de zaak Neumeister (zie voetnoot 1860). 
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volging te voorkomen 1874
. In een welbepaalde zaak werd door het Europees Hof 

ook aanvaard dat de redelijke termijn een aanvang had genomen vanaf het ogen
blik dat de gerechtelijke autoriteiten de opheffin~ hadden gevraagd van de par
lementaire onschendbaarheid van de beklaagde' 75

• In elk geval dient de beoor
deling van het aanvangspunt van de redelijke termijn volgens het Europees Hof 
zo soepel mogelijk te geschieden, dus in het voordeel van de verdachte1876

. Het 
is dan ook duidelijk dat het Hof hierbij elke vorm van formalisme afwijst. 
Het Europees Hof verduidelijkte ook reeds dat het voor de beoordeling van de 
redelijke termijn niet uitmaakt dat de strafvervolging niet tot gevolg zou hebben 
dat de verdachte beknot wordt in zijn rechten, omdat hij over een vrijheid van 
komen en gaan beschikt en enkel ter terechtzitting dient te verschijnen wanneer 
hij daartoe wordt opgeroepen 1877

. De belasting en onzekerheid die langdurige 
onderzoeken met zich brengen voor de verdachte blijven immers ook in dat ge
val bestaan. 
Wel moet rekening gehouden worden met de inwerkingtredin~ van het EVRM 
bij het bepalen van het aanvangspunt van de redelijke termijn 878

. Bij later toe
getreden landen zal dat gelegen zijn op.het ogenblik dat de betrokken Staat het 
individuele klachtrecht heeft aanvaard 1879

. Het Europees Hof heeft in een derge
lijk geval wel oog voor de stand van de procedure bij die inwerkingtreding, wat 
in overweging wordt genomen bij het beantwoorden van de vraag of de redelijke 
termijn na de inwerkingtreding werd gerespecteerd1880

. Daarbij kunnen ook de 
gebeurlijke voorafgaande procedures in overweging worden genomen 1881

. Bo
vendien kan het Hof bij de beoordeling van de redelijke termijn toch rekening 
houden met een aan de overheid toe te schrijven periode van inactiviteit die zich 
buiten haar bevoegdheid ratione temporis bevindt1882

• · 

Een ruime interpretatie van het aanvangspunt is logisch en ligt volledig in de lijn 
van de doelstelling van de redelijke termijn. Vermits de ratio legis bestaat in het 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

187'-J 

1880 

Zo werd aangenomen in de zaak Deweer (zie voetnoot 1861 ). 
EHRM 19 februari 1991, Frau t. Italië, Pub/. ECH R, Series A, vol. 197, § 14. 
Zie ook de beslissing van de toenmalige Commissie (ECRM) in de zaak X t. Verenigd Konink
rijk van 3 oktober 1979, nr. 8233/78, D.&R., vol.17, 122. 
EHRM 30 maart 2004, Merit t. Ukraïne, onuitg., § 75. 
S. VAN DROOGHENBROFCK, La Convention européenne des droits de /'homme. Trois années de 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 1999-2001, Brussel, Larcier, 2003, 
nr. 146, 111. 
Zie o.m. EHRM 21 december 2000, Wasilewski t. Polen, onuitg., § 55; EHRM 25 september 
2001, Gülsen e.a. t. Turkije, onuitg., § 24; EHRM 30 oktober 2001, Adiyaman t. Turkije, 
onuitg., § 21; EHRM 30 oktober 2001, Akçam t. Turkije, onuitg., § 22; EHRM 5 november 
2002, Pietiläinen t. Finland, onuitg., § 29; EHRM 29 april 2003, Motsnik t. Estland, onuitg., 
§ 33; EHRM 11 december 2003, Girdauskas t. Litouwen, onuitg., § 25 en EHRM 8 januari 
2004, Panek t. Polen, onuitg., § 26. 
Cf. bv. EHRM 8 februari 2000, Majaric' t. Slovenië, N.].C.M. 2000, 901 § 32; EHRM 
20 februari 2001, Cankoçak t. Turkije, onuitg., § 25; EHRM 22 februari 2001, Szeloch t. 
Polen, onuitg., § 100; EHRM 25 september 2001, Yaki, t. Turkije, E.H.R.C. 2001, 83 § 23; 
EHRM 30 oktober 2001, Akyazi t. Turkije, onuitg., § 21; EHRM 7 februari 2002, Binbir t. 
Turkije, onuitg., § 24; EHRM 9 april 2002, Erdös t. Hongarije, onuitg., § 29 en EHRM 
13 januari 2005, Camasso t. Kroatië, onuitg., § 31. 

1881 Zie ECRM 9 maart 1978, Ventura t. Italië, nr. 7438/76, D.&R., vol. 12, 38 en EHRM 24 juli 
2003, Smirnova t. Rusland, E.H.R.C. 2003, 84 § 80. 

1882 EHRM 25 november 1997, Zana t. Turkije, Reports 1997-VII, § 81-82 en N.].C.M. 1998, 
346. In deze zaak werd rekening gehouden met een periode van inactiviteit tussen 15 december 
1987 en 18 april 1989, terwijl Turkije pas vanaf 22 januari 1990 door het EVRM gebonden 
was. Zie ook EHRM 13 oktober 2005, Fedorov en Fedorova t. Rusland, onuitg., § 24. 
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vermijden van langdurige onderzoeken omdat deze een nodeloze belasting met 
zich brengen voor de verdachte, en die belasting begint zodra de betrokkene 
gewaar wordt dat de gerechtelijke autoriteiten hem viseren, moet de redelijke 
termijn wel op dat punt beginnen te lopen1883

. De dreiging van strafvervolging 
wordt voor de verdachte immers dan reëel wanneer hij weet dat de gerechtelijke 
autoriteiten hem op het spoor zijn 1884

. Bovendien zou een al te formalistische 
benadering van het aanvangspunt van de redelijke termijn tot gevolg hebben dat 
vertragingen in het vooronderzoek kunnen worden toegedekt, bijvoorbeeld 
door de verdachte pas in een laat processtadium formeel in verdenking te stel
len 1885. 

281. Het aanvangspunt van de redelijke termijn verschilt gevoelig van het aan
vangspunt van de verjaring. De verjaring loopt immers in beginsel van zodra het 
strafbaar feit werd gepleegd 1886

• Dat is een zeer duidelijk gevolg van de verschil
lende invalshoek die bij de redelijke termijn en de verjaring worden gehanteerd. 
De verjaring bestaat in het algemeen belang en heeft onder meer ook tot doel 
gerechtelijke dwalingen te vermijden, terwijl de redelijke termijn in het belang 
van de verdachte bestaat en werd gecreëerd om te vermijden dat die - voorals
nog onschuldige - verdachte onder nodeloze druk zou komen te staan door een 
langdurige vervolging. Daardoor hoeft de redelijke termijn pas een aanvang te 
nemen wanneer bij die verdachte de bedoelde druk ontstaat. Maar een dergelijk 
aanvangspunt verhindert niet dat ondertussen bewijzen verdwijnen of vervagen 
en dat derhalve de kans op gerechtelijke dwaling groter wordt. Zo is het bijvoor
beeld best mogelijk dat de vervolgende instantie jarenlang stilzit en pas dan op 
het spoor van de verdachte komt. Als die uiteindelijk vervolgd en kort nadien 
berecht wordt, zal hij zich niet op een overschrijding van de redelijke termijn 
kunnen beroepen. Maar het is niettemin mogelijk dat de getuigen die hij wenst 
te laten horen, de precieze omstandigheden van de feiten al lang vergeten 
zijn 1887

• Indien de kwaliteit van het bewijsmateriaal als uitgangspunt geldt, zoals 
bij de verjaring, dan moet de termijn derhalve wel beginnen te lopen van zodra 
het strafbaar feit werd gepleegd 1888

• 

282. In België werd het standpunt van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens inzake het aanvangspunt van de redelijke termijn relatief getrouw ge
volgd door het Hof van Cassatie. Beslist werd dat de redelijke termijn een aan
vang neemt op de dag waarop de betrokkene in beschuldiging werd gesteld we
gens het plegen van een strafbaar feit of wanneer hij wegens enige daad van 
opsporings- of vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft en 
dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat 

1883 E LAMBRECHTS, l.c.; 797-798 en EHRM 22 juni 2004, Ahmet Koç t. Turkije, onuitg., § 24. 
1884 

188S 

1886 

188ï 

1888 

G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 445. 
B. DE SMET, "Het beginpunt van de redelijke termijn in zaken van sociaal strafrecht", noot 
onder Cass. 20 maart 2000, R. W. 2000-01, 623. 
Cf. supra, randnr. 145, p. 127. 
Het is uiteraard niet uitgesloten dat hieruit wel een schending van het recht van verdediging kan 
worden afgeleid. 
Zie ook A. DEN HARTOG, "De Hoge Raad en de redelijke termijn: meerduidige grondslag leidt 
tot rigide regelgeving", l.c., lÖl-102. Toch lijkt ook het Europees Hof soms oog te hebben voor 
het argument van het behoud van kwaliteit van bewijs (zie bv. EHRM 16 november 2004, Mas
sey t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 28). 
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hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen 
tegen de beschuldigingen die in de zin van het verdrag tegen hem werden inge
bracht 1889. Dat wordt door de rechtspraak in elke zaak uiteraard vertaald in een 
ander aanvangspunt. Aanvaard werd bijvoorbeeld dat de redelijke termijn een 
aanvang nam bij de aanhouding van de verdachte 1890

, een inbeslagname1891
, de 

ondervraging van een verdachte 1892
, of bij een huiszoeking gepaard gaande met 

een ondervraging1891
. De rechtspraak gaat dus na of een verdachte van de op

sporings- of dwangmaatregel op de hoogte is en of hij hieruit kan afleiden dat 
er tegen hem een strafrechtelijk onderzoek loopt 1894

• 

Het Hof van Cassatie heeft in de sfeer van het sociaal strafrecht echter beslist 
dat processen-verbaal van sociale inspecteurs geen beschuldiging uitmaken in de 
zin van artikel 6 EVRM, omdat zij enkel bestemd zouden zijn om overtredingen 
vast te stellen en de betrokkene niet zouden nopen tot het nemen van maatrege
len om zich te verdedigen 1895

. Terecht werd deze rechtspraak bekritiseerd in de 
doctrine 1896

• De verdachte die een dergelijk proces-verbaal in handen krijgt, ris
keert immers een strafrechtelijke of administratieve sanctie. En ook een admini
stratieve boete kan een straf uitmaken in de zin van artikel 6 EVRM, omdat het 
Europees Hof autonome criteria 1897 hanteert om na te gaan of er sprake is van 
een straf, zoals de draagwijdte van de norm, de ernst van de sanctie en het doel 
dat met de sanctie wordt beoogd1898

. De administratieve boetes uit het sociaal 
strafrecht zijn daarom als straf te beschouwen, omdat zij vooral een leedtoevoe-

1889 

1890 

Cass. 4 oktober 1978, Pas. 1979, I, 153, met concl. proc. gen. Krings; Cass. 19 september 
1989, Arr. Cass. 1989-90, 80, R. W. 1989-90, 777, met noot A. VANDEl'L\S en T.R.0.5. 1999, 
met noot; Cass. 29 oktober 1991, R. W. 1991-92, 712. 
P. LEMMENS, "De invloed van het Europees Verdrag over de rechten van de mens op bepaalde 
aspecten van de strafprocedure in België", l.c., 804, voetnoot 116, die verwijst naar Antwerpen 
27 mei 1986. 

1
"

91 F. LAMBRECHTS, l.c., 797, die verwijst naar Antwerpen 4 november 1978. 

1894 

18'-JS 

1896 

1897 

1898 

Corr. Kortrijk 19 januari 1987, R.W. 1988-89, 513 en Corr. Gent 18 september 1987, Vl. T. 
Gez. 1988-89, 340. 
Corr. Gent 16 oktober 1987, T.G.R. 1988, 126. Zie ook L. DECLERCQ, "De redelijke termijn 
of de onredelijke vertraging in strafzaken: artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het hof van 
beroep te Gent op 1 september 1988", l.c., 386, die verwijst naar Corr. Kortrijk 30 mei 1986. 
S. DE GRFEF, "Het beginpunt van de redelijke termijn in strafzaken", in jaarboek Mensenrech
ten !CM, Antwerpen, Maklu, 1996, 421. Zie evenwel ook J. KERKHOFS, "De rede van de rede
lijke termijn", noot onder Antwerpen 13 juni 2003, Limb. Rechts/. 2004, 267-273. In het 
besproken arrest lijkt het hof van beroep er van uit te gaan dat de redelijke termijn reeds een 
aanvang nam op het ogenblik dat de feiten werden gepleegd. Het arrest leidt de overschrijding 
van de redelijke termijn af uit het feit dat de strafvordering pas vier jaar later werd ingesteld, 
en drie jaar na de klacht van de benadeelde. Daarbij wordt vreemd genoeg niet gepreciseerd op 
welke manier de beklaagde kennis kreeg van de klacht van de benadeelde. 
Cass. 20 maart 2000, Arr. Cass. 2000, 631, R. W. 2000-01, 623, met noot B. DE SMET, 
Soc. Kron. 2001, 443, met noot en]. T.T. 2000, 283. 
B. DE S.\1ET, "Het beginpunt van de redelijke termijn in zaken van sociaal strafrecht", l.c., 623-
625, inz. nrs. 3 en 4 (624-625). 
Zie over de autonome interpretatie van de verdragsbepaling van het EVRM A. DEN HARTOG, 
o.c., 38. 
F. DERUYC:K, "De fiscaal-administratieve sancties in het licht van artikel 6 EVRM", in Fiscaal 
strafrecht en strafprocesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 23-43 en M. MAUS, "Kanttekenin
gen rond de fiscaal-administratieve sancties en de fiscale geschillenprocedure", T.F.R. 1999, 
332-361. Zie voor een toepassingsgeval EHRM 24 september 1997, GARYFAI.LOU t. Grieken
land, Reports 1997-V, § 32-35. Zie ook EHRM 22 mei 1998, Hozee t. Nederland, Reports, 
1998-III, § 44, N.j.C.M. 1998, 622 en N.j. 1998, 809, met noot. 

LARCIER 



266 Deel Il • Redelijke termijn 

gend karakter hebben, vrij hoog kunnen oplopen en betrekking hebben op een 
ruime groep van personen 1899

• Dat lijkt trouwens ook het standpunt van het 
Arbitragehof, vermits het Hof er reeds op wees dat wanneer een persoon wegens 
een zelfde feit kan worden veroordeeld tot een strafrechtelijke of een administra
tieve boete, er ongeacht het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt 
op dezelfde manier dient te worden nagegaan wat het aanvangspunt van de re
delijke termijn is 1900

• 

Gepreciseerd werd verder nog dat de redelijke termijn niet kan beginnen lopen 
vóór de datum van het laatste feit 1901

• Net zo min kan de redelijke termijn vol
gens het Hof van Cassatie beginnen te lopen vóór de datum van het laatste feit 
van een reeks die een voortgezet misdrijf uitmaakt1902

• 

Die rechtspraak, waarvan de laatste duidelijk gesteund is op deze inzake de ver
jaring van de strafvordering, is wel heel erg betreurenswaardig en fel contes
teerbaar in het licht van de doelstelling van de redelijke termijn. Het valt hele
maal niet in te zien waarom de redelijke termijn, net zoals de verjaring, pas een 
aanvang zou kunnen nemen bij het plegen van het laatste feit. De redelijke ter
mijn heeft immers tot doel nodeloze belasting voor de verdachte te vermijden 
door het aanslepen van een strafrechtelijke procedure. Indien een verdachte -
ook al pleegt hij nog nieuwe feiten - op de hoogte is van een tegen hem lopende 
strafvervolging, dan heeft hij recht op een behandeling van die strafvordering 
binnen een redelijke termijn, wat trouwens een fundamenteel recht uitmaakt1903

. 

Hoogstens kan de houding van de verdachte, die de zaak door het plegen van 
nieuwe feiten wellicht complexer maakt, meespelen bij de beoordeling van het 
al dan niet redelijk karakter van de termijn in kwestie, doch het lijkt geenszins 
verenigbaar met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens om de aanvang van de redelijke termijn in elk geval, en dus zonder enige 
beoordeling in concreto mogelijk te maken, uit te sluiten op de loutere grond dat 
nog een nieuw misdrijf werd gepleegd. Deze problematiek werd trouwens ook 
reeds voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In de zaak 
Eekte werden door de verdachte en diens echtgenote nog tal van feiten gepleegd 
lopende het onderzoek, waarvan zij op dat ogenblik nochtans reeds op de 
hoogte waren. Om de duur van het onderzoek, dat meer dan 17 jaar bedroeg, te 
vergoelijken, werd door de Duitse regering aan het Europees Hof gevraagd met 
die nieuwe feiten rekening te houden bij de beoordeling van de aanvang van de 
redelijke termijn. Uit het arrest van het Hof blijkt zeer duidelijk dat het plegen 

1899 

1900 

Zie hierover D. CUYPERS, "Administratieve geldboeten in sociaal recht", in A. VANDEPI.AS en 
P. ARNOU, Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1997, losbl., 6-7, en de verwijzingen aldaar. 
Arbitragehof 15 september 2004, nr. 148/2004, B.S. 19 oktober 2004, j.L.M.B. 2004, 1768, 
met noot J. ÜE:V!ARC:HE en J. T 2004, 890, met noot F. Kun. Zie hierover ook H.-D. BOSLY, 

"L'amende administrative et Ic dêpassement du dêlai raisonnable", Rev. dr. pén. 2005, 188-
197. 

'"
0

' Cass. 21 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1025,Jaarboek Mensenrechten 1995-96, 415, met 
noot S. DE GREH en Rev. dr. pén. 1996, 970. 

1902 

1903 

Cass. 17 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 930 en Rev. dr. pén. 2002, 577, met noot F. KuTY (over 
het voortgezet misdrijf, zie supra, p. 151 e.v.). Nochtans werd vroeger gezegd dat de beslissing 
volgens dewelke bepaalde handelingen een voortdurend of voortgezet misdrijf opleveren, "de 
redelijke termijn onaangeroerd laat" (Cass. 30 december 1985,j.TT 1987, 18). 
Cass. 29 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 986, R. W. 2000-01, 125, met noot W. MAHIEU, T Strafr. 
2000, 502, met noot J. RozIF en f.L.M.B. 2000, 502, met noot F. KuTY. Zie ook Cass. 
6 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 220 en Verkeersrecht 2001, 239. 
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van nieuwe feiten geen invloed kan hebben op de bepaling van de aanvang van 
de redelijke termijn 1904

. Wel werd dit gegeven in rekening gebracht bij de beoor
deling van de complexiteit van de zaak, wat het Europees Hof overigens niet 
belet heeft de onredelijkheid van de duur van de zaak vast te stellen. Het stand
punt van het Hof van Cassatie lijkt ons dan ook zonder meer strijdig met de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 1905

• 

Ook het uitstellen van de aanvang van de redelijke termijn in geval sprake is van 
een voortgezet misdrijf, lijkt ons geen enkele steun te vinden in de Straatburgse 
rechtspraak. Het Europees Hof stelt immers helemaal niet dat enkel de inbe
schuldigingstelling voor het laatste feit de redelijke termijn kan doen lopen, noch 
wordt door het Hof een onderscheid gemaakt naar gelang er al dan niet sprake 
is van eenheid van opzet tussen verschillende feiten waarvoor de verdachte ge
lijktijdig wordt vervolgd1906

• Dat komt overigens zeer duidelijk tot uiting in de 
zaak Cöeme tegen België1907

• In die zaak was door het Hof van Cassatie uitdruk
kelijk beslist dat er sprake was van een voortgezet misdrijf1908

. Niettemin werd 
door het Europees Hof bij de beoordeling van de aanvang van de redelijke ter
mijn de datum in aanmerking genomen van de eerste inbeschuldigingstelling in 
de zin van artikel 6 EVRM, er aan herinnerend dat de redelijke termijn een 
aanvang neemt "dès !'instant ou une personne se trouve accusée" 1909

• Enkel 
wanneer de eerste inbeschuldigingstelling in de zin van artikel 6 EVRM die in 
een welbepaalde zaak in kwestie plaatsvindt, een inbeschuldigingstelling is die 
betrekking heeft op het laatste feit van het voortgezet misdrijf, zou het Europees 
Hof derhalve tot een gelijkaardig resultaat komen als het Hof van Cassatie 1910

• 

Maar er is geen enkele reden om een inbeschuldigingstelling die betrekking heeft 
op eerdere feiten, en die het laatste feit voorafgaat, voor onbestaande te houden 
bij de beoordeling van de aanvang van de redelijke termijn. Het feit dat een 
verdachte verschillende feiten pleegde die samen een voortgezet misdrijf uitma
ken, lijkt ons dan ook geenszins van aard om af te wijken van de vaste recht
spraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het standpunt van 
het Hof van Cassatie is trouwens hoogst artificieel 1911 en is gedoemd om te lei
den tot een uitholling van de redelijke termijn. Er moet immers aan worden 

1904 

190) 

1906 

1907 

1908 

1909 

19]() 

EHRM 15 juli 1982, Eekte t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 51, § 74, § 79 en § 81. 
Vroeger werd nochtans wel gepleit voor een interpretatie van het EVRM die conform is aan de 
interpretatie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (zie ].M. PIRET, conclusie bij 
Cass. 29 mei 1985 (veren. kam.), Pas. 198S, !, 1222). 
Zie F. KuTY, "Le dies a quo du délai raisonnable dans l'hypothèse d'un délit collectif par unité 
d'intention ", noot onder Cass. 17 mei 2000, Reu. dr. pén. 2002, S 84. 
Zie voor andere voorbeelden de veelzeggende analyse van verschillende arresten in F. KuTY, "Le 
dies a quo du délai raisonnable dans l'hypothèse d'un délit collectif par unité d'intention", l.c., 
S84-586. 
Cass. 5 april 1996 (veren. kam.), Arr. Cass. 1996, 24 7, R. Cass. 1996, 257, Jaarboek Mensen
rechten 1995-96, 429, Reu. dr. pén. 1996, 634 en].T. 1996, 411. 
EHRM 22 juni 2000, Coëme e.a. t. België, Reports 2000-VII, § 57 en§ 133. 
F. KuTY, "Le dies a quo du délai raisonnable dans l'hypothèse d'un délit collectif par unité 
d'intention", l.c., 584-586. 

1911 Zo is het bv. ook maar wat vreemd dat in de visie van het Hof van Cassatie rekening moet 
gehouden worden met het al dan niet bewezen verklaard zijn van een strafbaar feit (een feit dat 
niet bewezen wordt verklaard kan immers geen deel uitmaken van een voortdurend misdrijf) 
terwijl uit de rechtspraak van het Europees Hof blijkt dat het van geen belang is of de inbe
schuldigingstelling die aanleiding heeft gegeven tot de aanvang van de redelijke termijn betrek
king had op een achteraf bewezen verklaard feit (cf. EHRM 26 september 2000, Guisset t. 
Frankrijk, Reports 2000-IX, § 79). 
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herinnerd dat de rechtspraak, doorgaans met de bedoeling de verjaring van de 
strafvordering te ontlopen, het begrip voortgezet misdrijf uiterst soepel hanteert. 
Daardoor kunnen in de visie van het Hof van Cassatie belangrijke periodes van 
stilstand post factum worden toegedekt door de loutere vaststelling dat het on
derzochte misdrijf feitelijk een voortgezet misdrijf uitmaakt. Dat is echter niet 
van aard om de gerechtelijke autoriteiten van de verplichting te ontslaan niet 
nodeloos te talmen bij het strafrechtelijk onderzoek, noch is dat van aard om de 
verdachte die reeds op de hoogte is dat een strafvervolging werd ingesteld, elk 
recht op een behandeling binnen een redelijke termijn te ontnemen zolang het 
laatste feit van het voortgezet misdrijf niet werd gepleegd. Terecht wordt de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie dan ook door Kuty verontrustend ge
noemd 1912, omdat het Hof hiermee de rol van de redelijke termijn als tegen
gewicht voor het almaar verlengen van de verjaring van de strafvordering onder
mijnt. 
Ook de wetgever zal zich wel bewust geweest zijn van het feit dat het bemoeilij
ken van de verjaring van de strafvordering tot gevolg zou hebben dat de rede
lijke termijn aan belang zou inwinnen191 1. Dat is een heel logische vaststelling 
die ook een weerspiegeling kent in de praktijk. Waar vroeger nog werd gesteld 
dat het aantal zaken waarin de overschrijding van de redelijke termijn werd 
opgeworpen in ons land eerder gering was 191 4, wat toegeschreven werd aan het 
bestaan van korte verjaringstermijnen 1915

, moet heden ten dage worden vastge
steld dat de overschrijding van de redelijke termijn veelvuldig wordt opgewor
pen. Dat is een duidelijk signaal dat het systematisch verlengen en bemoeilijken 
van de verjaring tot gevolg heeft gehad dat de verjaring haar functie niet langer 
efficiënt kan vervullen. Als antwoord op het stijgend aantal zaken waarin de 
duur van het onderzoek als problematiek werd aangekaart, heeft ons hoogste 
rechtscollege evenwel vooreerst de sanctionering op de overschrijding van de 
redelijke termijn beperkt1916

, en vervolgens de redelijke termijn grotendeels uit
gehold door het verschuiven van de aanvang ervan. De gelijkenis met de verja
ring is dan ook treffend. Maar de rechtspraak van het Hof van Cassatie verhin
dert niet dat de problematiek van langdurige onderzoeken blijft bestaan en zelfs 
erger wordt, gezien de gerechtelijke autoriteiten zich zowel door de wetgever als 
de rechtspraak ingedekt voelen tegen een adequate sanctionering van termijno
verschrijdingen. De voor de hand liggende conclusie lijkt dan ook te zijn dat 
noch de rechtsonderhorigen, noch de maatschappij met deze evolutie gediend 
zijn. Bovendien moet de rechtspraak van het Hof van Cassatie wel leiden tot 
nieuwe veroordelingen van ons land door het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens. 

J<J\2 

1913 

1914 

1915 

191fi 

E KuTY, "Le dies a quo du délai raisonnable dans l'hypothèse d'un délit collectif par unité 
d'intention", l.c., 589. 
Zo merkte de Raad van State reeds op dat de wijzigingen in het verjaringsregime tot gevolg heb
ben dat de redelijke termijn vaker wordt overschreden (Advies van de Raad State betreffende 
het wetsvoorstel tot invoeging van een art. 21 ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, Pari. St. Kamer 1998-99, nr. [961/4, 4). 
M.LW.M. VIERI1'G, l.c., 220. 
M. CHÁTEL, "Human Rights and Belgian crimina! procedure at pre-trial and trial level", in].A. 
ANDREWS (ed.), Human Rights in crimina/ procedure. A comparative study, Den Haag, Marti
nus Nijhof Publishers, 1982, 195. 
Zie infra, randnr. 308, p. 292. 
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283. In Nederland besliste de Hoge Raad dat van inbeschuldigingstelling in de 
zin van artikel 6 EVRM sprake is vanaf het ogenblik waarop vanwege de Staat 
jegens de betrokkene een handeling is verricht waaraan deze de verwachting 
heeft ontleend - en in redelijkheid ook heeft kunnen ontlenen - dat het openbaar 
ministerie een strafvervolging tegen hem zal instellen 1917

. Ook in Nederland is 
de beoordeling van de aanvang van de redelijke termijn derhalve een sterk feite
lijke aangelegenheid1918

, wat de controlemogelijkheden voor de Hoge Raad ui
teraard beperkt 1919

• Vast staat dat het in elk geval niet noodzakelijk een daad 
van vervolging hoeft te zijn: ook een daad van opsporing kan de redelijke ter
mijn doen aanvangen 1920

• Het beginpunt kan zich bijvoorbeeld situeren op het 
ogenblik dat de verdachte wordt verhoord en hij bekentenissen aflegt1921 of bij 
de aanhouding1922

. Nagegaan moet worden wanneer de onzekerheid voor de 
verdachte begint1923

• Dat is niet noodzakelijk het geval bij een eenvoudig ver
hoor door de politie1924

• Zo zou de redelijke termijn niet beginnen te lopen in
dien in dat verhoor een overtreding wordt ontkend en er daarna een transactie 
volgt1925

. Ook als twee jaar na het seponeren van een zaak toch tot vervolging 
wordt overgegaan, moet niet worden gerekend vanaf het sepot 1926

• Op dat ogen
blik was er immers geen gerede vrees voor vervolging. Samenvattend wordt wel 
eens gesteld dat voor de "dies a quo" van de redelijke termijn constitutief is 
"elke de verdachte niet onbekende overheidshandeling waarvan kan - en dus 
ook mag - worden aangenomen dat zij achterwege blijft indien het aanbren~en 
van de zaak ter terechtzitting niet serieus wordt (of zal worden) overwogen" 1 27

• 

Tussen het criterium van de Hoge Raad en dat van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens bestaat enig verschil. Waar het Europees Hof veel aan
dacht besteed aan de perceptie door de verdachte van diens eigen situatie, wordt 
de perceptie die de verdachte heeft van het overheidsoptreden door de Hoge 
Raad enigszins geobjectiveerd 1928

: de verdachte moet redelijkerwijs hebben kun-

1917 HR 22 mei 1979, N.J. 1979, 301; HR 6 januari 1981, N.J. 1981, 207; HR 27 oktober 1981, 
N.J. 1982, 81; HR 26 januari 1982, D.&D. 1982, 192; HR 17 februari 1987, N.J. 1987, 951; 
HR 2 juni 1987, N.]. 1988, 266 en HR 31 oktober 1989, N.J. 1990, 200 (in de eerste arresten 
was de definitie nog iets anders: toen werd gesproken over een handeling waaruit de betrok
kene heeft opgemaakt - en in redelijkheid heeft kunnen opmaken - dat het openbaar ministerie 
het ernstig voornemen heeft tegen hem een strafvervolging in te stellen). Zie ook HR 3 oktober 
2000, N.]. 2000, 71 en D.&D. 2001, 105. 

1918 Cf. bv. HR 29 januari 1985, N.f. 1985, 690. 
1919 

1920 

A.E. HARTEVELD, B.F. KEULEN en H.G.M. KRABBE, Het EVRM en het Nederlandse strafproces
recht, Groningen, Wolters-Noordhof, 1996, 99 en A.J.A. VAN DORST, Cassatie in strafzaken, 
Deventer, Tjeenk Willink, 1998 (4' ed.), 176. 
J.M. SJöCRONA, l.c., 241. In Nederland is het onderscheid tussen daden van opsporing en daden 
van vervolging strikter, omdat enkel deze laatste de verjaring kunnen stuiten (cf. supra, randnr. 
194, p. 178). 

1921 HR 10 september 1985, N.]. 1986, 494. 
1922 

1923 

1924 

192S 

1926 

1927 

1928 

HR 23 juni 1987, D.&D. 1987, 494. 
Th. W. VAN VEEN, i.c., 536. 
Aanvankelijk leek te worden aangenomen dat een verhoor door de politie nimmer de redelijke 
termijn kon doen aanvangen, maar uiteindelijk werd duidelijk stelling ingenomen tegen een 
dergelijk standpunt. Vgl. HR 6 januari 1981, N.J. 1981, 207 en HR 10 september 1985, N.J.B. 
1985,1282. Zie ook HR 24 november 1987, N.j. 1988, 563. 
A.J.A. VAN DORST, "Een mogelijk recept tegen de kwaal der trage strafrechtspleging", l.c., 35. 
HR 7 februari 1982, N.J. 1982, 383. Zie ook HR 5 januari 1982, N.j. 1982, 353. 
J.M. SJÖCRONA, i.c., 246. 
Zie hierover G.J.M. CoRSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 446. 
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nen concluderen dat het openbaar ministerie tot vervolging zal overgaan. Hier
mee heeft de Hoge Raad willen vermijden dat de rechter de stelling van de ver
dachte zonder meer zou moeten aannemen, wanneer deze beweert dat hij uit een 
welbe~aalde overheidshandeling heeft afgeleid dat er een vervolging zou ko
men 19 9

• Corstens wijst er terecht op dat deze stellingname tot nadeel strekt van 
de verdachte die onverschoonbaar heeft gedwaald ten aanzien van het risico op 
strafvervolging, terwijl het criterium van het Europees Hof wel alle ruimte laat 
voor bescherming van de dwalende verdachte1930

• Bovendien is het niet alleen de 
zekerheid dat strafvervolging zal volgen die bij de verdachte druk oproept, maar 
ook de onzekerheid of er al dan niet strafvervolging zal volgen. Anders dan bij 
de criteria die door het Europees Hof worden gehanteerd, is de verdachte onder 
de criteria van de Hoge Raad niet beschermd door deze onzekerheid. Ten slotte 
laat het criterium van het Europees Hof ook toe dat de redelijke termijn loopt 
indien naar verwachting geen strafvervolging zal volgen, maar wel een trans
actie 1931. 

Enigszins vreemd is dat de definitie van de Hoge Raad verwijst naar een voor
nemen om een strafvervolging in te stellen in hoofde van het openbaar ministe
rie. Daar mag echter niet uit afgeleid worden dat de handeling die voor de ver
dachte de aanleiding geeft om te gaan vrezen dat het openbaar ministerie hem 
zal vervolgen, ook door het openbaar ministerie zelf moet gesteld worden 1932

• 

Een strafvervolging kan nu eenmaal maar door het openbaar ministerie worden 
ingesteld, dat over het monopolie beschikt om tot vervolging over te gaan. 
Het feit dat de Hoge Raad vasthoudt aan de Straatburgse rechtspraak inzake het 
beginpunt van de redelijke termijn en deze niet doet aanvangen bij het plegen 
van het misdrijf, wordt soms vreemd bevonden in het licht van de grondslagen 
die de Hoge Raad voor het bestaan van de redelijke termijn opsomt1933

• Vermits 
de Hoge Raad de redelijke termijn een ruimere strekking toebedeelt1934 en deze 
onder meer beschouwt als garantie tegen bewijsverschraling, zou het inderdaad 
logischer zijn dat de redelijke termijn een aanvang neemt bij het plegen van het 
misdrijf. Feitelijk valt het niet zo goed te begrijpen waarom de Hoge Raad aan 
de redelijke termijn per se een meerduidige grondslag wil verschaffen, daar waar 
Nederland, zoals alle andere continentale landen, ook de verjaring van de straf
vordering kent. 

2. Eindpunt 

284. In het licht van de doelstelling van de redelijke termijn, is het logisch dat 
het eindpunt ervan bereikt is op het ogenblik dat de rechter aan de onzekerheid 
omtrent de rechtspositie van de verdachte een einde maakt. Dat ogenblik komt 

1929 Zie J.M. SJOCRONA, l.c., 243 en G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", 
l.c., 446. 

1930 G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 446. 
1931 G.J.M. CoRSTENS, o.c., 490. 
1932 J.C.M. LEIJTEN, "De Nederlandse wetgeving in strafzaken en artikel 6 van het Verdrag van 

Rome", N.j.B. 1983, 719. 
l9l3 A. DEN HARTOG, "De Hoge Raad en de redelijke termijn: meerduidige grondslag leidt tot rigide 

regelgeving", l.c., 101-102. 
1

~H
4 Cf. supra, randnr. 274, p. 256. 
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er pas wanneer de eindbeslissing over de grond van de zaak ( die kan bestaan in 
een veroordeling, een vrijspraak of een ontslag van rechtsvervolging) definitief 
is en dus niet langer vatbaar is voor hoger beroep 193 5, of voor een voorziening 
in cassatie 1936 of een voorziening voor een ander hoog~erechtshof (zoals de Su
preme Courts of Justice in Oostenrijk 1937 of Portuga/19 8

, het Bundesgerichtshof 
in Duitsland 1939

, de House of Lords in het Verenigd Koninkrijk 1940
, of de Federal 

Court in Zwitserland1941
) of grondwettelijk hof1942

• Een dergelijke procedure is 
dus in de redelijke termijn inbegrepen 1943 (ook al wordt geen enkel cassatie
middel aanvaard1944

), net zoals de termijn om hoger beroep of cassatieberoep in 
te stellen wanneer dat niet is gebeurd1945

. De inhoud van de beslissing is hierbij 
niet van belang 1946

• In een aantal gevallen aanvaardde het Europees Hof zelfs dat 
de redelijke termijn pas een einde nam wanneer de raadsman van de beklaagde 
een schriftelijke kopie van het vonnis of arrest bekwam 1947

• De redelijke termijn 

1935 

1936 

19P 

1918 

19'\';I 

1940 

1941 

l 942 

1943 

1944 

194'1 

1946 

1947 

In de zaak Wemhoff verduidelijkte het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de rede
lijke termijn "lasts at least until acquittal or conviction, even if this decision is reached on 
appeal. There is furthermore no reason why the protection given to the persons concerned 
against the delays of the courts should end at the first hearing in trial: unwarranted adjourn
ments or excessive delays on the part of trial courts are also to be feared" (EHRM 2 7 juni 1968, 
Wemhoff t. Duitsland, Pub!. ECHR 1968, Series A, vol. 7, § 18). In de zaak Neumeister werd 
nog gepreciseerd dat de dies ad quem "may be a decision given by an appeal court when such 
a court pronounces upon the merits of a charge" (EHRM 27 juni 1968, Neumeister t. Oosten
rijk, Pub!. ECHR, Series A, vol. 8, § 19). In de zaak Eckle luidde het: "in the event of convic
tion, there is no 'determination of any crimina! charge' within the meaning of Article 6 par. 1, 
as long as the sentence is not definitely fixed" (EHRM 15 juli 1982, Eckle t. Duitsland, Pub!. 
ECHR, Series A, vol. 51, § 7). 
L. DECLERCQ, "De redelijke termijn in strafzaken: artikel 6 alinea 1 EVRM", l.c., nr. 33, 12. 
Zie o.m. EHRM 15 juli 1982, Eckle t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 51, § 76; EHRM 
10 december 1982, Foti e.a. t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 56, § 54 en EHRM 
10 december 1982, Corigliano t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 57, § 36. 
Het betreft er het Oberster Gerichtshof. Cf. EHRM 23 april 1987, Lechner en Hess t. Oosten
rijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 118, § 36 en EHRM 28 maart 1990, B. t. Oostenrijk, Pub/. 
ECHR, Series A, vol. 175, § 48. 
EHRM 23 oktober 1990, Moreira de Azevedo t. Portugal, Puhl. ECHR, Series A, vol. 189, § 69. 
EHRM 27 juni 1968, Wemhoff t. Duitsland, Pub/. ECHR 1968, Series A, vol. 7, § 18. 
EHRM 8 juli 1987, H. t. Verenigd Koninkrijk, Puhl. ECHR, Series A, vol. 120, § 70, en N.j. 
1988, 828. 
EHRM 13 juli 1983, Zimmerman en Steiner t. Zwitserland, Pub!. ECHR, Series A, vol. 66, 
§ 23. 
Zie bv. met betrekking tot het Duitse Bundesverfassungsgericht EHRM 25 februari 2000, Gast 
en Popp t. Duitsland, Reports, 2000-II, § 63. Ook wanneer het grondwettelijk hof in de loop 
van de strafprocedure dient tussen te komen, mag de procedure voor dat hof niet buiten 
beschouwing gelaten worden bij het beoordelen van de redelijke termijn. De duurtijd van die 
procedure dient dan dus eveneens te worden ingecalculeerd (M.-A. E1ssEN, The length of civil 
and crimina/ proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights, Straatsburg, 
Council of Europe Publishing, 1996, nr. 13, 16). Zie bv. (in een burgerlijke zaak) EHRM 
23 juni 1993, Ruiz-Mateos t. Spanje, Pub!. ECHR, Series A, vol. 262, § 34-37. 
Zie o.m. EHRM 9 juni 1998, Twalih t. Griekenland, Reports 1998-IV, § 46 en EHRM 
26 oktober 2000, Kudla t. Polen, Reports, 2000-XI, § 122. 
EHRM 12 oktober 1992, Boddaert t. België, Pub/. ECHR, Series A, vol. 235-D, § 35. Zie ook 
EHRM 10 februari 1995, Alenet de Ribemont t. Frankrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 308, § 44. 
Cf. EHRM 15 oktober 1999, Humen t. Polen, E.H.R.C. 1999, 4 § 43 juncto§ 58. 
B. DE SMET, J. LATHOUWERS en K. RIMANQUE, "Recht op eerlijk proces - artikel 6 § 1 ", in J. 
VANDE LANOTTE en Y. HAEC:K (eds.), Handboek EVRM, !, Antwerpen, lntersentia, 2004, nr. 
126, 444. 
Zie bv. EHRM 29 augustus 1997, Wormt. Oostenrijk, Reports, 1997-V, § 33 en EHRM 
2 oktober 2003, HENN1c; t. Oostenrijk, onuitg., § 32. 
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eindigt derhalve niet bij het inleiden van de zaak voor het vonnisgerecht1948 of 
bij de betekening van de dagvaarding1949

• De druk die op de verdachte rust 
neemt daarmee immers geen einde. Waar er op dat ogenblik weliswaar geen 
onzekerheid meer bestaat omtrent de vraag of de strafvervolging er komt, be
staat er nog steeds onzekerheid omtrent de eventueel op te leggen straf en de 
omvang daarvan 1950

. 

Soms is het eindpunt reeds bereikt, maar wordt de procedure later opnieuw her
opend1 951

• In dat geval telt het Europees Hof de tijd die de oorspronkelijke pro
cedure in beslag nam op bij de tijd die de heropende procedure heeft gekost 1952

• 

Komt er na de veroordeling ook nog een bijzonder onderzoek naar de vermo
gensvoordelen, dan is ook die procedure onderhevig aan het recht op berechting 
binnen een redelijke termijn1953

. 

285. Komt er geen eindbeslissing, maar neemt de strafvordering op een andere 
wijze een einde, dan eindigt de termijn op dat ogenblik. Dat kan bijvoorbeeld 
het geval zijn bij een beslissing van het openbaar ministerie om de vervolging 
stop te zetten 1954

, of bij een beslissing tot buitenvervolgingstelling 1955
• Cruciaal 

is dat aan de onzekerheid waarin de verdachte ten aanzien van de strafvervol
ging verkeerde een einde is gekomen, ook al bestaat er nog een theoretische kans 
op een heropening van de procedure 1956

• Maar de eventuele "executiefase", 
zijnde de fase tussen de eindbeslissing en de tenuitvoerlegging van de strafrech
telijke sanctie, blijft buiten het bereik van de redelijke termijn1957

. 

AFDELING 3 

Beoordeling van de redelijke termijn 

286. De beoordeling van het feit of de redelijke termijn al dan niet werd over
schreden kan niet in abstracto worden gemaakt 1958

• Daarvoor moet immers re-

1948 

1949 

19.50 

E LAMBRECHTS, l.c., 798. 
L. DECLERCQ, "De redelijke termijn of de onredelijke vertraging in strafzaken: artikel 6 lid 1 
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het hof van beroep te Gent op 1 september 1988", l.c., 386. 
G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 44 7. 

1951 Dit kan in ons rechtsstelsel bijvoorbeeld wanneer een zaak na een buitenvervolgingstelling 
wordt heropend op grond van nieuwe bezwaren. 

1952 Zie bv. EHRM 30 november 2004, Klyakhin t. Rusland, onuitg., § 90-91. 
1953 Zie hierover supra, randnr. 279, p. 260. 
1954 ECRM 3 oktober 1979, X. t. Verenigd Koninkrijk, nr. 8233/78, D.&R. 1979, vol. 17, 133-

134, § 68; ECRM 6 maart 1982, X. t. Verenigd Koninkrijk, D.&R. 1982, vol. 26, 18, § 3, 
ECRM 9 oktober 19821 Orchin t. Verenigd Koninkrijk, nr. 8435/78, D.&R. 1982, vol. 34, 10, 
§ 43, EHRM 13 november 2001, Sleievicius t. Litouwen, onuitg., § 27 en EHRM 23 oktober 
2003, S.H.K. t. Bulgarije, onuitg., § 27. Zie ook P. VAN DIJK en C.J.H. VAN Hom, o.c., 445 en 
B. EMMERSON en A. ASHWORTH, o.c., 351. 

1955 EHRM 19 februari 1991, Maj t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196, § 12. 
1956 EHRM 31 mei 2005, T.K. en S.E. t. Finland, onuitg., § 26. 
1957 M.L.W.M. VIERING, l.c., 215. Zie ook infra, De redelijke termijn en de strafuitvoering, p. 356 e.v. 
19

'
8 P. LAMBERT, "Les notions de délai raisonnable dans la jurisprudence de la Cour Européenne des 

droits de l'Homme", Rev. trim. D.H. 1991, 14. Zie bv. Antwerpen 19 december 1984, R. W 
1985-86, 323. Dat geldt trouwens ook voor de redelijke termijn van detentie, zoals vervat in 
art. 5 derde alinea EVRM (zie bv. EHRM 2 december 2003, Matwiejczuk t. Polen, onuitg., 
§ 75). 
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kenin~ worden gehouden met de concrete omstandigheden eigen aan iedere 
zaak1 59

• De redelijke termijn heeft dus, in tegenstelling tot de verjaring, geen 
vaste duur1960 en is daardoor vager dan sommige andere procedurele rechten 1961

. 

Ook het Hof van Cassatie heeft steeds een beoordeling in concreto voorop
gesteld 1962. De beoordeling over het redelijk karakter van de duur van een straf
vervolging is dan ook een feitenkwestie die als zodanig ontsnapt aan de controle 
van het Hof van Cassatie 1963

• De overschrijding van de redelijke termijn kan 
hierdoor niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie worden opgewor
pen 1964

. Maar het Hof is wel bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de 
gegevens die hij vaststelt, wettig heeft kunnen afleiden dat de redelijke termijn 
al dan niet overschreden is 1965

. 

Doordat bij de beoordeling met alle elementen van de zaak rekening moet ge
houden worden, is het best mogelijk dat de redelijke termijn in een welbepaalde 
zaak voor de ene verdachte overschreden is en voor een andere verdachte in 
diezelfde zaak niet1966

. Het is immers mogelijk dat de ene verdachte sneller dan 
de andere op de hoogte is van de strafvervolging, net zoals het ook mogelijk is 
dat één van beiden dilatoire technieken heeft aangewend. 

1959 

1960 

1961 

1962 

196) 

1964 

1965 

1966 

EHRM 28 juli 1978, König t. Duitsland, Pub!. ECHR, Series A, vol. 27, § 99; EHRM 6 mei 
1981, Bucbbolz t. Duitsland, Pub!. ECHR, Series A, vol. 42, § 49 (civiele zaak); EHRM 15 juli 
1982, Eckle t. Duitsland, Pub!. ECHR, Series A, vol. 51, § 80; EHRM 10 december 1982, Foti 
e.a. t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 56, § 56; EHRM 10 december 1982, Corigliano t. Ita
lië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 57, § 37; EHRM 13 juli 1983, Zimmerman en Steiner t. Zwit
serland, Pub!. ECHR, Series A, vol. 66, § 24; EHRM 10 juli 1984, Guincho t. Portugal, Pub!. 
ECH R, Series A, vol. 81, § 31; EHRM 25 juni 1987, Bagetta t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, 
vol. 119, § 21; EHRM 25 juni 1987, Milasi t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 119, § 15; 
EHRM 28 maart 1990, B. t. Oostenrijk, Pub!. ECHR, Series A, vol. 175, § 49; EHRM 
25 februari 1993, Dobbertin t. Frankrijk, Pub!. ECHR, Series A, vol. 256-D, § 39. 
A. KoHI, "Implications de l'article 6 de la Convcntion européenne des droits de l'homme en 
procédure pénale",]. T. 1988, 438 en G. KJRSCI-JEN, "Sur la durée raisonnable d'une procédure 
pénale",]. T. 1990, 637. 
Zie ook U.S. Supreme Court 22 juni 1972, Barker t. Wingo, 407 U.S., 521: "The right toa 
speedy trial is a more vague concept than other procedural rights. It is, for example, impossible 
to determine with prccision when the right has been dcnied. We cannot definitely say how long 
is too long in a system where justice is supposed to be swift but deliberate". 
Zie o.m. Cass. 4 oktober 1978, Rev. dr. pén. 1979, 55; Cass. 11 september 1985, Arr. Cass. 
1985-86, 30 en R. W. 1986-87, 1724, met noot A. VANDEPLAS; Cass. 22 oktober 1986, R. W. 
1987-88, 535 en].T. 1987, 51; Cass. 9 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 474 (inzake voor
lopige hechtenis); Cass. 16 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 51 O; Cass. 19 mei 1987, Pas. 
1987, I, 1138; Cass. 9 juni 1987, Pas. 1987, I, 1224; Cass. 24 mei 1988, Arr. Cass. 1987-88, 
1240; Cass. 7 juni 1995, R. W. 1995-96, 1086; Cass. 18 februari 1998, Arr. Cass. 1998, 230 en 
Rev. dr. /Jén. 1998, 908; Cass. 6 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1227; Cass. 17 mei 2000, 
Arr. Cass. 2000, 930 en Rev. dr. pén. 2002, 577, met noot F. KuTY; Cass. 14 februari 2001, 
Arr. Cass. 2001, 208, R. W. 2002-03, 1624, met noot J. VAN OONINCK, F.).F. No. 2004/316, 
T.F.R. 2001, 614 en Rev. dr. pén. 2001, 875. Zie ook Brussel 20 december 1989, Rev. dr. pén. 
1990, 799 en Brussel 15 oktober 1990,]. T. 1991, 242. 
Cass. 20 maart 1972, Pas. 1972, I, 677. 
Cass. 9 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1359 en Cass. 18 februari 1998, Rev. dr. pén. 1998, 
908. 
Cass. 20 maart 1972, Pas. 1972, I, 677; Cass. 5 mei 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1165; Cass. 
12 april 2000, Arr. Cass. 2000, 781, R. W. 2001-02, 306, met noot B. DE SMEDT en R. Cass. 
2001, 192, met noot Ph. TRAEST en P. VAN CAENECEM; Cass. 15 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 
889. 
Cass. 31 mei 1995, Arr. Cass. 1995, 545 en R. Cass. 1996, 97, met noot F. D'HoNT. 

LARCIER 



274 Deel Il • Redelijke termijn 

287. Waar uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens geen vaste termijn kan worden afgeleid waarna de redelijke termijn is 
overschreden, kan uit die rechtspraak wel worden vastgesteld welke criteria 
door het Hof worden gehanteerd bij het onderzoek naar de al dan niet redelijk
heid van de termijn. Deze criteria werden ontwikkeld in de arresten Wem
hoff 967, Neumeister1968 en Ringeisen1969

• Een duidelijke formulering ervan 
kwam er voor het eerst in de zaak König1970

: "When enquiring into the reason
ableness of the duration of crimina! proceedings, the court has had regarded 
inter alia to the complexity of the case, to the applicant's conduct and to the 
manner in which the matter was dealt with by the administrative and judicia! 
authorities". 
Het Europees Hof houdt bij de beoordeling van de redelijke termijn derhalve 
rekening met de complexiteit van de zaak, en de houding van de verdachte en 
van de gerechtelijke autoriteiten. Deze criteria, die niet limitatief zijn 1971

, wor
den hierna toegelicht. 
l De toetsing van de voorgelegde zaak gebeurt door het Europees Hof niet enkel 
!met betrekking tot de gehele procesduur, maar ook met betrekking tot de duur 
/van de procedure bij en tussen de afzonderlijke instanties 1972

. Er wordt met an-
dere woorden zowel gekeken naar het tijdsverloop tussen de aanvang van de 
termijn en de procedure in eerste aanleg, tussen eerste en tweede aanleg, tussen 
tweede aanleg en cassatie, en naar de termijnen die na cassatie nog kunnen ver
lopen, als naar de totaal verlopen tijd tussen begin- en eindpunt van de redelijke 
termijn 1973

. 

1. Criteria 

1. 1. Complexiteit van de zaak 

288. De ingewikkeldheid van de zaak is het eerste toetsingscriterium. Het ligt 
voor de hand dat naarmate een strafzaak complexer is, bijvoorbeeld omwille 
van de aard van de misdrijven of omwille van het aantal daders, zij ook meer 
tijd in beslag mag nemen vooraleer sprake zal zijn van een overschrijding van de 
redelijke termijn. Zo vergt een onderzoek naar internationale financiële fraude 

1967 

1968 

1969 

197 0 

EHRM 27 juni 1968, Wemhoff t. Duitsland, Pub/. ECHR 1968, Series A, vol. 7, § 20. 
EHRM 27 juni 1968, Neumeister t. Oostenrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 8, § 21. 
EHRM 16 juli 1971, Ringeisen t. Oostenrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 13, § 110. 
EHRM 28 juli 1978, König t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 27, § 99. 

1971 M.L.W.M. VIERING, l.c., 216 en G.J.M. CoRSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht', 
l.c., 447. Zie ook infra, Andere criteria, p. 284 e.v. 

1972 

1973 

M.L.W.M. VIERING, l.c., 215; L. DECLERCQ, "De redelijke termijn in strafzaken: artikel 6 alinea 
l EVRM", l.c., nr. 32, 12 en G.J.M. CoRSTENS, 'Tapplication de l'article 6 paragraphe 1 de la 
C:onvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la procé
dure pénale néerlandaise", Rev. sc. crim. 2001, 505. Zie o.m. EHRM 27 juni 1968, Wemboff 
t. Duitsland, Pub/. ECHR 1968, Series A, vol. 7, § 18-20; EHRM 27 juni 1968, Neumeister t. 
Oostenrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 8, § 19; EHRM 28 juli 1978, König t. Duitsland, Pub/. 
ECHR, Series A, vol. 27, § 98; EHRM 15 juli 1982, Eckle t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, 
vol. 51, § 76; EHRM 10 december 1982, Foti e.a. t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 56, § 54 
en EHRM 10 december 1982, Corigliano t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 57, § 36. 
G.J.M. CoRSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 447. 
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heel wat meer onderzoeksdaden en dienen wellicht tijdrovende rogatoire op
drachten te worden uitgevoerd. Het is logisch dat een dergelijk onderzoek min
der snel zal afgewikkeld zijn dan een eenvoudige diefstal, hoe vervelend dat voor 
de verdachte ook moge zijn. 
Is het dossier relatief eenvoudig, dan mag worden verwacht dat de zaak vlug 
wordt behandeld 1974

. In het andere geval, zal de opstelling van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens begrijpelijkerwijs soepeler zijn. 
Men zou hierin een analogie kunnen zien met het feit dat verjaringstermijnen 
ook langer zijn naarmate de ten laste gelegde misdrijven ernstiger zijn 1975

• Maar 
die vergelijking gaat lang niet altijd op: een misdaad kan immers veel gemakke
lijker op te lossen zijn dan een wanbedrijf. Het is dus best mogelijk dat wat de 
redelijke termijn betreft voor een wanbedrijf een langere periode geoorloofd is 
dan voor een misdaad. 

289. De beoordeling van de complexiteit van een strafdossier is uiteraard een 
feitenkwestie. Een algemene definitie van complexe strafzaken kan niet gegeven 
worden1976

. Een strafzaak kan om verschillende redenen complex bevonden 
worden. Situaties die bijvoorbeeld van belang kunnen zijn bij de afweging van 
complexiteit, zijn het aantal verdachten 1977 of getuigen 1978

, de aard van de ten 
laste gelegde misdrijven of de aard van de betwisting 1979

, het feit of er al dan niet 
tenlasteleggingen betwist worden 1980

, de gebeurlijke internationale context van 
de misdrijven en het feit dat bewijsmateriaal in het buitenland moet verkregen 
worden, het samenvoegen van de zaak met andere strafdossiers 198 1, de tussen
komst van andere personen in de zaak 1982

, de noodzaak om een buitenlands 
strafdossier te bekomen 198

', de ernst van de tenlasteleggingen 1984, het feit dat er 
lopende het onderzoek bijkomende feiten aan de beklaagde worden ten laste 

1974 

197S 

1976 

1977 

1978 

1980 

EHRM 10 december 1982, Foti e.a. t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 56, § S8; EHRM 
19 februari 1991, Colacio/Jpo t. Italië, Pub/. FCHR, Series A, vol. 197, § 15 en EHRM 
19 februari 1991, Motta t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 195, § 17. 
In die zin M. DE SWAEF, l.c., nr. 12, 122. 
P. VAN DIJK en G.J.H. VAN Hom, o.c., 446. 
Cf. EHRM 19 februari 1991, Angelucci t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196, § 1S; EHRM 
4 juli 2002, Del Federico t. Italië, Reports,§ 21 en EHRM 22 juni 2004, Ahmet Koç t. Turkije, 
onuitg., § 25. 
Cf. EHRM 27 februari 1992, Andreucci t. Italië, Pub/. FCHR, Series A, vol. 228-G, § 17 en 
EHRM 28 maart 2002, Klamecki t. Polen, onuitg., § 89. 
Cf. EHRM 19 februari 1991, Triggiani t. Italië, Puhl. ECHR, Series A, vol. 197-B, § 17; 
EHRM 27 februari 1992, Vorrasi t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 230-E, § 17; EHRM 
2S februari 1993, Dobhertin t. Frankrijk, Pub/. r:CH R, Series A, vol. 256-D, § 42 en EHRM 
11 december 2003, Girdauskas t. Litouwen, onuitg., § 27. Dikwijls wordt de zgn. witteboord
criminaliteit als complex beschouwd. Maar het is niet omdat men te maken heeft met financiële 
delicten dat de zaak noodzakelijkerwijs complex zou zijn (cf. EHRM 25 maart 1999, Pélissier 
en Sassi t. Frankrijk, Reports, 1999-11, § 71 en]. T. 1999, 545). Net zo min is het loutere feit 
dat het om zwaarwichtige feiten gaat, voldoende om van een complexe zaak te spreken (zie bv. 
aangaande een moordzaak EHRM 23 oktober 2003, S.H.K. t. Bulgarije, onuitg., § 32). 
Maar het feit dat de beklaagde bekentenissen aflegde, impliceert niet noodzakelijk dat het niet 
langer om een complex dossier kan gaan (cf. Corr. Brussel 30 juni 1997, Rev. dr. pén. 1997, 
1097). 

1981 Cf. EHRM 27 februari 1992, Diana t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 229-A, § 17 en N.j. 
1995, 258. 

1982 

198l 

1984 

Cf. EHRM 27 februari 1992, Manieri t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 229-D, § 18. 
Cf. EHRM 19 februari 1991, Manzoni t. Italië, Pub/. F:CHR, Series A, vol. 195-B, § 18. 
Cf. EHRM 25 september 2001, Gülsen e.a. t. Turkije, onuitg., § 28. 
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gelegd 1985
, of de grootte van het strafdossier 1986

. De moeilijkheidsgraad van een 
strafzaak kan trouwens zowel betrekking hebben op feitelijke als juridische ele
menten 1987. De juridische complexiteit van een zaak kan bijvoorbeeld worden 
afgeleid uit de ingewikkeldheid van de rechtsvragen, of kan het gevolg zijn van 
diverse tussengeschillen die door één van de partijen of door verschillende par
tijen worden opgeworpen 1988

• Ook de noodzaak om een bijzondere procedure 
aan te wenden, kan de zaak complexer maken. Zo werd destijds aangenomen 
dat een strafzaak lastens een minister complex was omdat hij door het Hof van 
Cassatie moest worden berecht 1989

• Als de zaak meer tijd in beslag nam omdat 
bijvoorbeeld heel wat getuigen werden gehoord, zal het Europees Hof niet zelf 
nagaan of die getuigenverhoren ook noodzakelijk waren voor de waarheidsvin
ding 1990. 

290. Gaat het inderdaad om een ingewikkelde strafzaak, dan kan die vaststel
ling een weerslag hebben op de beoordeling van de redelijke termijn door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In de zaak Boddaert werd bijvoor
beeld geoordeeld dat een termijn van zes jaar en drie maanden niet onredelijk 
was omdat het een ingewikkelde moordzaak betrof, waarbij twee verschillende 
dossiers parallel werden behandeld 1991

• Het Europees Hof kon aannemen dat 
het wachten op het resultaat van het onderzoek tegen een andere verdachte 
noodzakelijk was. Het Hof voegde er aan toe dat artikel 6.1. EVRM niet alleen 
het recht op behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn omvat, maar 
ook het meer algemeen principe van behoorlijke rechtsbedeling1992

. In deze zaak 
was het Europees Hof van oordeel dat de afweging die de ~erechtelijke overhe
den hebben gemaakt tussen beide beginselen redelijk was 19 3

. 

Het feit dat een strafzaak door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
complex bevonden wordt, betekent uiteraard nog niet dat de procedure einde
loos mag blijven duren. Ook voor ingewikkelde dossiers geldt de vereiste van 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Cf. EHRM 8 februari 2000, Majaric t. Slovenië, N.j.C.M. 2000, 901, § 34 en EHRM 31 juli 
2000, Barfuss t. Tsjechië, onuitg., § 80. In deze zaken werd echter slechts een zekere mate van 
complexiteit aangenomen ("that the case was of some complexity"). 
Zie ook K. RErn, o.c., 112. 
Zie bv. EHRM 27 februari 1992, Lorenzi, Bernardini & Gritti t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, 
vol. 231-G, § 16; EHRM 27 oktober 1994, Katte Klitsche de la Grange t. Italië, Pub/. ECHR, 
Series A, vol. 293-B, § 52; EHRM 3 april 2003, Kitov t. Bulgarije, onuitg., § 69 en EHRM 
8 juli 2004, Vachev t. Bulgarije, onuitg., § 88. 
B. DE SMET, J. LATHOUWERS en K. RIMANQUE, "Recht op eerlijk proces - artikel 6, § 1 ", l.c., nr. 
102, 431. 
Cass. 5 april 1996 (veren. kam.), Arr. Cass. 1996, 247, R. Cass. 1996, 257,jaarboek Mensen
rechten 1995-96, 429, Rev. dr. pén. 1996, 634 en}. T. 1996, 411. Deze regeling is thans niet meer 
van toepassing, gezien zowel art. 103 (aangaande de federale ministers) als art. 125 (aangaande 
de regionale ministers) in 1998 werden gewijzigd, en er voor beide categorieën van ministers een 
uitvoeringswet werd aangenomen (wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke ver-
antwoordelijkheid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering, B.S. 27 juni 1998). 
EHRM 7 april 2005, Calleja t. Malta, onuitg., § 128. 

1991 EHRM 12 oktober 1992, Boddaert t. België, Pub/. ECHR, Series A, vol. 235, § 37-38. 
1992 Zie in dezelfde zin Cass. 9 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 30, R. W. 1996-97, 256 en}. T. 1996, 527. 
1993 EHRM 12 oktober 1992, Boddaert t. België, Pub/. ECHR, Series A, vol. 235, § 39: "article 6 

commands rhat judicia! proceedings be expeditious, but it also lays down the more genera! 
principle of the proper administration of justice. In the circumstances of the case, the conduct 
of the authorities was consistent with the fair balance which has to be struck between the 
various aspects of this fundamental requirement." 
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behandeling binnen een redelijke termijn. Er komt derhalve een punt waarop 
ook bij complexe aangelegenheden een overschrijding van de redelijke termijn 
zal vastgesteld worden 1994

• Het Europees Hof wees er dan ook reeds herhaalde
lijk op dat zelfs een zekere mate van complexiteit op zich geen substantiële duur 
van de zaak kan verantwoorden 1995

• Dat geldt zelfs wanneer de zaak door het 
Europees Hof uitermate complex wordt bevonden 1996

• In de zaak Ferrantelli en 
Santangelo bijvoorbeeld, was het Europees Hof van oordeel dat de redelijke 
termijn overschreden was t 997

_ De betrokkenen waren na zestien jaar veroor
deeld. Het betrof een moeilijke moordzaak, waarvan de ingewikkeldheid door 
het Europees Hof was erkend. Maar een zaak hoeft geen zestien jaar te duren 
vooraleer het Hof spreekt van een excessief lange duur die niet kan worden 
verantwoord op grond van de complexiteit van de zaak ("an excessively long 
period that cannot be justified with reference to considerations of complexity"). 
Daar werd bijvoorbeeld ook van gesproken in de zaak Alfatli e.a. 1998

, en dan 
ging het om een zaak waarvan de behandeling in twee aanleggen een tijdspanne 
van elf jaar in beslag had genomen, waarvan bijna negen jaar binnen de be
voegdheid ratione temporis van het Hof. 
De zaak Vachev dient hier eveneens te worden vermeld. Deze zaak werd door 
het Hof zowel feitelijk als juridisch complex bevonden 1999 en had betrekking op 
een tijdspanne van vijf jaar en negen maanden. Al die tijd was de zaak in de fase 
van het vooronderzoek. Het Hof oordeelde dat, zelfs wanneer rekening gehou
den wordt met de complexiteit van de zaak, een dergelijk tijdsverloop excessief 
is ("even taking into account the fact that the case was legally and factually 
complex, such a time-span appears excessive"). Hieruit moet worden afgeleid 
dat de duur van het vooronderzoek ook bij complexe zaken beperkt dient ge
houden te worden. Voor het Hof is een vooronderzoek van vijf jaar en negen 
maanden in elk geval te lang. 
Ook de zaak Stratégies et Communications et Dumoulin had betrekking op een 
strafprocedure die zich nog steeds in de fase van het vooronderzoek bevond. Op 
het ogenblik van de uitspraak van het Europees Hof duurde het onderzoek reeds 
6 jaar en twee maanden. Het Hof was van oordeel dat een onderzoek dat reeds 
meer dan zes jaar aansleept, niet kan worden gerechtvaardigd door de complexi
teit ervan2000

. 

In het algemeen mag worden gesteld dat de complexiteit van de zaak voor het 
Europees Hof eigenlijk helemaal ?een doorslaggevend argument is bij de beoor
deling van de redelijke termijn200 

. 

1994 Zie bv. EHRM 10 juni 2003, Ramazano{tlu t. Turkije, onuitg., § 24, waarin over een periode van 
twintig jaar (waarvan zestien jaar binnen de bevoegdheid ratione temporis van het Europees 
Hof) gezegd wordt: "this is an excessively long period which cannot be justified with reference 
to considerations of complexity". 

1995 Zie bv. EHRM 2 oktober 2003, Hennig t. Oostenrijk, onuitg., § 33. 
1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Cf. EHRM 9 oktober 2001, Schweighofer e.a. t. Oostenrijk, onuitg., § 32. 
EHRM 7 augustus 1996, Ferrantelli en Santangelo t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 1996-
III en N.J. 1998, 185. 
EHRM 30 oktober 2003, Alfatli e.a. (Uyan) t. Turkije, onuitg., § 28. 
EHRM 8 juli 2004, Vachev t. Bulgarije, onuitg., § 88. 
EHRM 15 juli 2002, Stratégies et Communications et Dumoulin t. België, E.H.R.C. 2002, 82, 
§ 46 en]. T. 2003, 39. 
Cf. S. TRECHSEL, o.c., 145, waar de vraag of de zaak al dan niet complex is als "entirely irrele
vant" wordt beschouwd. Inderdaad is het voornamelijk de vraag hoe de zaak door de overheid 
werd aangepakt, die bij de besluitvorming van het Europees Hof centraal staat. 
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1.2. Houding van de verdachte 

291. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
blijkt dat het recht op een snelle behandeling van een zaak ook afhankelijk is 
van de houding van de verdachte zelf. Een verdachte kan immers in aanzienlijke 
mate de duur van een strafprocedure verlengen, bijvoorbeeld door het vernieti
gen van bepaalde bewijsstukken, door het niet tijdig concluderen en het meer
maals laten verdagen van de zaak, of door het aanwenden van allerlei dilatoire 
middelen. Wanneer de verdachte er zelf de oorzaak van is dat een procedure 
langer aansleept, zal hij zich veel minder snel kunnen beroepen op een schending 
van het recht op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn2002. 
Een belangrijk uitgangspunt is daarbij wel dat van de verdachte niet kan verlangd 
worden dat hij een actieve medewerking verleent aan de justitiële autoriteiten die 
hem vervolgen2003·2004, zelfs al wordt het onderzoek daardoor aanzienlijk ver
traagd2005. Een verdachte mag immers zijn verdediging organiseren zoals hij dat 
wenst en kan daarbij ook gebruik maken van het zwijgrecht2006 . Net zo foed mag 
hij steeds blijven ontkennen bij het misdrijf betrokken te zijn geweest200 . Het kan 
aan de verdachte ook helemaal niet verweten worden dat hij gebruik maakt van 
het recht om een rechtsmiddel aan te wenden2008 , tenzij - zo wordt soms in de 
rechtsleer gezegd - hij herhaaldelijk rechtsmiddelen aanwendt die geen enkele 
kans op slagen hebben en die louter worden aangewend om de verdere rechts
gang te blokkeren2009. Het Europees Hof lijkt echter minder streng, en oordeelt 
dat een beklaagde niet kan worden verweten alle rechtsmiddelen uit te putten, 
ook al wordt daardoor de duur van de procedure langer2010. Ook die verlenging 
moet immers de toets van de redelijke termijn kunnen doorstaan2011 . Maar het 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

20! l 

EHRM 16 juli 1971, Ringeisen t. Oostenrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 13, § 110; EHRM 
8 december 1983, Pretto t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 71, § 33; EHRM 10 juli 1984, 
Guincho t. Portugal, Pub/. ECHR, Series A, vol. 81, § 34; EHRM 23 april 1987, Lechner en 
Hess t. Oostenrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 118, § 21; EHRM 27 februari 1992, Arena t. 
Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 228-H, § 17 en EHRM 12 oktober 1992, Cesarini t. Italië, 
Pub/. FCHR, Series A, vol. 245-B, § 19. Zie ook Cass. 3 februari 1987, R. W. 1986-87, 2712; 
Cass. 7 jnni 1995, Arr. Cass. 1995, 570, R. W. 1995-96, 1086, met noot M. GELDERS en Rev. 
dr. pén. 1996, 200. 
EHRM 15 juli 1982, Eekte t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 51, § 82; EHRM 
10 december 1982, Corigliano t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 57, § 42; EHRM 25 februari 
1993, Dobbertin t. Frankrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 256-D, § 43; EHRM 13 januari 2004, 
Németh t. Hongarije, onuitg., § 29 en EHRM 9 maart 2004, Csanádi t. Hongarije, onuitg., 
§ 33. Zie ook Cass. 29 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 986, R. W. 2000-01, 125, met noot W. 
MAHIEU, T. Strafr. 2000, 100, met noot J. RozrE en J.L.M.B. 2000, 502, met noot F. KuTY. 
In civiele zaken is dat uiteraard anders (cf. P. VAN DIJK en G.J.H. VAN Hom, o.c., 447). 
Ph. QUARRE, "Le droit au silence",]. T. 1974, 526 en F. KuTY, "Dépassement du délai raison
nable et préjudice du prévenu", noot onder Cass. 29 juni 1999, nr. 6, 509. Zie EHRM 
10 december 2002, Jordan t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 44. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 837,425. 
EHRM 23 september 1998, I.A. t. Frankrijk, Reports 1998-VII, § 121. 
EHRM 15 juli 1982, Eekte t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 51, § 81. Zie ook EHRM 
27 oktober 1994, Katte Klitsche de la Grange t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 293-B, § 57 
en EHRM 7 april 2005, Calleja t. Malta, onuitg., § 132. 
Cf. S. STAVROS, o.c., 94 en 110. 
EHRM 31 maart 1998, Reinhardt en Slimane-Kaïd t. Frankrijk, Reports 1998-11, § 99. 
EHRM 23 april 1987, Lechner en Hess t. Oost~nrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 118, § 47. 
Zie ook S. ST AVROS, o.c., 110. 
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Europees Hof houdt bij de beoordeling van de redelijkheid van de termijn wel 
rekening met het feit dat welbepaalde vertragingen niet aan de Staat kunnen wor
den toegeschreven20

t
2. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een vertraging te 

wijten is aan het feit dat de beklaagde lopende de procedure Pilots van strategie 
wijzigt, waardoor nieuwe getuigenverhoren noodzakelijk zijn2

l 
1
', of wanneer tijd 

verloren wordt omwille van een hongerstaking2°14
• Ook wanneer de beklaagde 

weet te ontsnappen en zich aan het gerecht onttrekt, houdt het Europees Hof met 
de duur van de afwezigheid van de beklaagde rekening bij het beoordelen van de 
redelijkheid van de duur van het strafproces20

t
5

, tenzij hij zou kunnen aantonen 
dat zijn afwezigheid geen impact kon hebben op de duur van de zaak2016. 
In beginsel is de beklaagde verantwoordelijk voor de vertragin9en die te wijten 
zijn aan acties welke door zijn advocaat worden ondernomen201 . Maar ook hier 
ligt de grens eerder hoog. Zo werd in de zaak Manzoni niet aanvaard dat de 
beklaagde verantwoordelijk kon worden gesteld voor het trage procesverloop, 
niettegenstaande was gebleken dat een aantal zittingen dienden te worden ver
daagd omdat de raadsman van de beklaagde op de vooropgestelde datum niet 
kon aanwezig zijn2018. 

292. Het feit dat het Europees Hof vaststelt dat de beklaagde zelf verantwoor
delijk is voor een zekere vertraging van de procedure, betekent echter geenszins 
dat er geen sprake meer zou kunnen zijn van een overschrijding van de redelijke 
termijn. Doorgaans oordeelt het Hof immers dat de vertraging niet substantieel 
is, of dat hierdoor de totale duur van het onderzoek niet kan verantwoord wor
den2019. Er moet derhalve een causaal verband kunnen worden aangetoond tus
sen het gebrek aan medewerking of de obstructieve houding van de beklaagde 
enerzijds en de vertraging van het strafproces anderzijds2020. De rol van de hou
ding van de verdachte bij de beoordeling van de redelijke termijn mag dan ook 
niet worden overschat. 

293. Is de vertraging te wijten aan het feit dat een van beklaagden dilatoire 
technieken aanwendt, dan moet de vervolgende instantie indien mogelijk de 
zaak splitsen, zodat de vertraging de andere beklaagde niet tot nadeel strekt2021 . 
Zo kan bijvoorbeeld met het oog op een berechting binnen een redelijke termijn 
een gerechtelijk onderzoek ten aanzien van bepaalde inverdenkinggestelden 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Zie bv. EHRM 14 mei 2002, Georgiadis t. Cyprus, onuitg., § 43. 
EHRM 31 juli 2000, Barfuss t. Tsjechië, onuitg., § 81. In deze zaak werd niettemin tot een 
overschrijding van de redelijke termijn besloten, omdat het feit dat de beklaagde verantwoor
delijk was voor enige vertraging nog geen verantwoording kon uitmaken voor de totale duur 
van de zaak. 
EHRM 21 december 2000, Jablonski t. Polen, onuitg., § 104. 
EHRM 19 februari 1991, Girolami t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 196-E, § 13 en EHRM 
24 juli 2003, Smirnova t. Rusland, E.H.R.C. 2003, 84, § 81. 
Zie EHRM 19 oktober 1999, Gelli t. Italië, onuitg., § 38. 
S. STAVROS, o.c., 99. Zie bv. EHRM 14 oktober 2004, Pedersen t. Denemarken, onuitg., § 40 
en de verwijzingen aldaar. 
EHRM 24 januari 1991, Manzoni t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 195-B, § 18. 
Zie bv. EHRM 25 november 1997, Zana t. Turkije, Reports 1997-VII, § 79; EHRM 
23 september 1998, Portington t. Griekenland, Reports 1998-VI, § 29 en EHRM 12 mei 1999, 
Ledonne t. Italië, onuitg., § 25. 
S. STAVROS, o.c., 95-96. 
ECRM, Bonnechaux t. Duitsland, nr. 6541/74, D.&R. 1976, vol. 3, 86. 
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worden afgesloten wanneer een spoedige afhandeling van het onderzoek niet te 
verwachten is als gevolg van een nog niet uitgevoerde rogatoire commissie en 
een aanslepende uitleveringsprocedure met betrekking tot een andere inverden
kinggestelde2022. 

294. Indien een verdachte aanstuurt op een snellere behandeling, dan zal het 
Europees Hof daarmee rekening houden in diens voordeel2023. Maar het is ze
ker geen verplichting in hoofde van de verdachte om zelf aan te sturen op een 
snellere behandeling van de zaak. Zo kan het feit dat de beklaagde de mogelijk
heid niet heeft benut om de behandeling van zijn zaak door middel van een 
vrijwillige verschijning voor de strafrechter te bespoedigen, terwijl dergelijke 
medewerking nochtans niet meebrengt dat zijn rechten voor het vonnisgerecht 
daardoor in het gedrang komen, niet worden aangevoerd in het nadeel van de 
beklaagde2024. 

1.3. Handelswjjze van de gerechtelijke autoriteiten 

295. De houding van de gerechtelijke overheid is zonder meer het belangrijkste 
criterium om na te gaan of er al dan niet sprake is van een schending van het 
recht op behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn. De Staat heeft 
de verplichting op zich genomen om een snelle behandeling van (straf)zaken 
mogelijk te maken, zodat zij zeker niet zelf aan de basis mag liggen van een 
gebeurlijke vertraging. 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dan ook veel aandacht 
voor periodes van inactiviteit. Dit zijn lange periodes waarin er heel weinig of 
helemaal niets gebeurt. Het is evident dat voor een periode van stilstand moeilijk 
verantwoording kan gegeven worden. Bovendien mag de zaak nog zo complex 
zijn, een langdurig stilzitten van de gerechtelijke autoriteiten zal niet te recht
vaardigen vallen2025. Ook de vertraging veroorzaakt door de verdachte zal een 
schending van het recht op behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn 
dan niet in de weg kunnen staan2026. 
Periodes van inactiviteit kunnen zich in diverse fasen van een strafproces voor
doen. Telkens kunnen zij - voor zover de verdachte zich bewust is van de straf
vervolging - aanleiding geven tot een overschrijding van de redelijke termijn. 
Zulks kan bijvoorbeeld het f,eval zijn wanneer het vooronderzoek gedurende 
lange tijd heeft stil gelegen20 7 of wanneer na het vooronderzoek lange tijd ge-

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

K.!. Antwerpen 29 maart 2001, T. Strafr. 2003, 72. 
Cf. K. REID, o.c., 113. 
Cass. 6 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 220 en Verkeersrecht 2001, 239. 
Cf. EHRM 19 februari 1991, Angelucci t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196, § 15; EHRM 
19 februari 1991, Frau t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 197, § 17 en EHRM 19 februari 
1991, Manzoni t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 195-B, § 18. 
EHRM 19 februari 1991, Adiletta. t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 197-E, § 17; EHRM 
19 februari 1991, Ficara t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196, § 17 en EHRM 19 februari 
1991, Girolami t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196-E, § 15. 
EHRM 19 februari 1991, Viezzer t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196, § 17; EHRM 
19 februari 1991, Adiletta t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 197, § 17 en EHRM 19 februari 
1991, Maj t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 197, § 15. Zie ook Corr. Kortrijk 19 januari 
1987, R. W. 1988-89, 513. 
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wacht diende te worden op de eindvordering van het openbaar ministerie2028, 
indien er een lange tijd is verlopen tussen het einde van het vooronderzoek en 
het adiëren van de vonnisrechter2029 of tussen het verhoor van de verdachte en 
het stopzetten van de vervolging2030, indien de procedure voor het vonnisgerecht 
gedurende lange tijd heeft stil gelegen2031 (bijvoorbeeld omwille van de traagheid 
waarmee een getuigenverhoor of een deskundigenonderzoek wordt uitge
voerd2032, doordat de zittingen elkaar niet snel genoeg opvolgen2033, of doordat 
de vonnisrechter te weinig initiatief aan de dag legt om beg<:alde bewijsstukken 
te bekomen2034 of een gerechtsdeskundige aan te stellen2 3'), of indien het be
raad te veel tijd in beslag heeft genomen2036,2037

• 

Soms is de periode van inactiviteit zelfs zo groot dat het Europees Hof uitdruk
kelijk stelt dat die termijn alleen al voldoende is voor het vaststellen van de 
overschrijding van de redelijke termijn. In de zaak Ferrarin bijvoorbeeld, stelde 
het Hof vast dat een periode van 4 jaar en 11 maanden was verstreken tussen 
het ogenblik waarop de verzoeker hoger beroep had aangetekend tegen zijn ver
oordeling en de behandeling van de zaak in graad van beroep. Voor het Hof was 
dat op zich al voldoende om de overschrijding van de redelijke termijn vast te 
stellen2038 . Maar ook kortere periodes van stilstand kunnen op zich volstaan om 
een overschrijding van de redelijke termijn vaststellen. In de zaak Bunkate bij
voorbeeld, werd geoordeeld dat het feit dat de zaak 15 maanden en 2 weken stil 
lag nadat een voorziening in cassatie was ingesteld, voldoende was om te beslui
ten tot een schending van het recht op behandeling binnen een redelijke ter
mijn2039. In de zaak Henworth werd een overschrijding van de redelijke termijn 
vastgesteld omdat tussen de veroordeling in eerste aanleg en de beslissing in 
graad van beroep een periode van 17 maanden was verlopen2040. 
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EHRM 26 november 1992, Giancarlo Lombardo t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 249-B, 
§ 22. Zie ook EHRM 13 september 2005, Lebtinen t. Finland, onuitg., § 33. 
EHRM 19 februari 1991, Girolami t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196, § 15. Zie ook 
Corr. Brussel 2 maart 1990, J.L.M.B. 1990, 604. 
EHRM 19 februari 1991, Maft. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196, § 15. 
EHRM 19 februari 1991, Pugliese t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 195, § 16; EHRM 
19 februari 1991, Ferraro t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 197, § 17 en EHRM 19 februari 
1991, Motta t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 195, § 17. 
Zie ook infra, randnr. 297, p. 282. 
Het Hof spreekt dan telkens van de noodzaak van een "tighter hearing schedule" (zie bv. 
EHRM 7 april 2005, Rokh/ina t. Rusland, onuitg., § 91 ). 
EHRM 10 februari 1995, Alenet de Ribemont t. Frankrijk, Pub!. ECHR, Series A, vol. 308, § 56. 
EHRM 27 februari 1992, Golino t. Italië, Pub/. r:CHR, Series A, vol. 229-H, § 17. 
EHRM 28 maart 1990, B. t. Oostenrijk, Pub/. ECHR, Series A, vol. 175, § 52. Zie ook infra, 
randnr. 306, p. 291. 
Gesteld werd reeds dat de redelijke termijn ook in het gedrang zou komen omwille van de lange 
duur tussen de ontdekking van het misdrijf en de eerste onderzoeksdaad (B. DE SMET, J. 
LATHOUWERS en K. RIMANQUE, "Recht op eerlijk proces - artikel 6 § l ", l.c., nr. 131, 446). 
Het valt echter moeilijk in te zien hoe de verdachte dan reeds zou kunnen weten dat hij van de 
feiten beschuldigd wordt. 
EHRM 5 september 2001, Ferrarin t. Italië, onuitg., § 26. Zie ook Bergen 13 november 1998, Rev. 
dr. pén. 1999, 1045 (periode van drie jaar tussen hoger beroep en inleiding in graad van beroep). 
EHRM 26 mei 1993, Bunkate t. Nederland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 248-B, § 23: "the 
Court cannot accept a period of total inactivity lasting for fifteen and a half months". 
EHRM 2 november 2004, Henworth t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 28. Zie ook EHRM 21 
september 2000, Howarth t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 29 (periode van twee jaar tussen 
veroordeling in eerste aanleg en beslissing in graad van beroep) en EHRM 20 oktober 2005, 
Yetkinsekerci t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 12 (periode van net geen drie jaar). 
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Er hoeft echter niet noodzakelijk sprake te zijn van een periode van inactiviteit 
opdat een overschrijding van de redelijke termijn zou kunnen worden vastge
steld. Ook een procedure waarin de diverse onderzoeksdaden en processtadia 
elkaar opvolgen zonder dat er sprake is van enigerlei stilstand, kan de grenzen 
van de redelijke termijn te buiten gaan wanneer de totale duur niet te verant
woorden valt of wanneer buitensporig veel tijd werd besteed aan één welbe
paalde onderzoeksdaad of procedure2041 . 

296. Herhaaldelijk werd door diverse staten ter rechtvaardiging van de lange 
duur van een strafproces gesteld dat de werklast van de justitiële autoriteiten 
dermate omvangrijke vormen heeft aangenomen, dat het niet altijd mogelijk is 
om de zaken voldoende snel af te handelen. Zowel de toenmalige Commissie2042 

als het Europees Hof hebben echter steeds geoordeeld dat een blijvende en struc
turele overbelasting van de gerechten niet ten nadele van een rechtsonderhorige 
mag uitvallen2043 , vermits de lidstaten er zich bij hun toetreding tot het EVRM 
toe hebben verbonden hun gerechtelijke inrichting zodanig te organiseren dat 
deze voldoet aan de vereisten van het Verdrag2044. Alleen wanneer de overbelas
ting slechts tijdelijk is en er adequate middelen worden ingezet om aan de over
belasting te verhelpen, is het Europees Hof gewilliger: "Nonetheless, a tempo
rary backlog of business does not involve liability on the part of the Contracting 
States provided that they take, with the requisite promptness, remedial action to 
deal with an exceptional situation of this kind" 20 5

• Nooit werd in strafzaken op 
grond daarvan echter aangenomen dat de redelijke termijn niet is overschreden, 
omdat niet overtuigend wordt aangetoond dat de nodige maatregelen werden 
genomen om de overbelasting van de gerechtelijke instanties te remediëren2046. 
De enige zaak waarin dit argument een rol speelde, betrof een civiele zaak2047. 
Het zou trouwens maar vreemd zijn dat een schending van een fundamenteel 
recht in strafzaken kan worden getolereerd om de eenvoudige reden dat de over
heid nadien de nodige maatregelen nam om gelijkaardige schendingen te voor
komen2048. 

297. Een ander heikel punt dat in heel wat strafzaken aanleiding geeft tot ver
traging, is het feit dat soms veel tijd verloren gaat doordat gewacht wordt op een 
verslag van een gerechtsdeskundige of een andere externe medewerker. De ge
rechtelijke autoriteiten kunnen zich echter niet verschuilen achter het feit dat een 

2041 

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2047 

2048 

Zie ook S. STAVROS, o.c., 100. 
De twee oorspronkelijke toezichtsorganen (de Commissie en het Hof) werden in 1998 versmol
ten tot een nieuw, permanent Hof (zie protocol nr. 11, in werking getreden op 1 november 
1998). De Commissie was daarna nog werkzaam in hangende zaken gedurende een overgangs
periode die duurde tot 31 oktober 1999. 
Cf. EHRM 19 februari 1991, Ficara t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 196, § 17 en EHRM 
23 oktober 1990, Moreira de Azevedo t. Portugal, Pub/. ECHR, Series A, vol. 189, § 74. 
Zie onder de talrijke arresten bv. EHRM 19 februari 1991, Capuano t. Italië, Pub/. ECHR, 
Series A, vol. 119, § 30; EHRM 25 juni 1987, Bagetta t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 119, 
§ 23-24; EHRM 25 juni 1987, Milasi t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 119, § 18 en EHRM 
12 mei 1999, Ledonne t. Italië, onuitg., § 23. 
EHRM 13 juli 1983, Zimmerman en Steiner t. Zwitserland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 66, 
§ 29. 
Zie bv. EHRM 8 februari 2000, Majaric t. Slovenië, N.j.C.M. 2000, 901 § 39. 
EHRM 6 mei 1981, Bucbholz t. Duitsland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 42, § 51, § 61 en§ 63. 
In die zin ook S. TRECHSEL, o.c., 147. 
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gerechtsdeskundige te veel tijd in beslag nam voor het uitvoeren van een exper
tise. Het Europees Hof wijst er immers steevast op dat een gerechtsdeskundige 
opereert in het kader van een gerechtelijke procedure, waardoor de rechter ver
antwoordelijk blijft voor het toezicht op de redelijkheid van de duur van de 
procedure2049. De verantwoordelijkheid voor de lange duur van een deskundi
genonderzoek ligt dan ook principieel enkel en alleen bij de gerechtelijke over
heden2050, die de deskundigen ertoe moeten aansporen om hun verslag tijdig in 
te dienen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een vermindering van 
het honorarium wanneer er sprake is van nalatigheid2051 . 

298. Het Europees Hof diende zich ook reeds verschillende keren uit te spreken 
over de gevolgen van een staking van de advocatuur voor de beoordeling van de 
redelijke termijn. Wat dit betreft wordt steevast geoordeeld dat de duur van de 
staking niet aan de Staat kan worden toegerekend, wat echter wel het geval is 
voor de periode tussen het einde van de staking en het hervatten van de zaak2052. 
Het Hof vermeldt aangaande de stakingsproblematiek herhaaldelijk dat een sta
king van de advocatuur ongetwijfeld wel tot gevolg heeft dat de rechterlijke 
macht tijdelijk met een zwaardere case-load komt te zitten, maar voegt er bijna 
steeds aan toe dat de Staat in het concrete geval slechts weinig moeite deed om 
lange vertragingen te vermijden2053. 
In elk geval dient de Staat wel te bewijzen dat er effectief een staking plaatsvond 
en dat omwille van deze staking een zitting diende te worden uitgesteld, zoniet 
houdt het Hof helemaal geen rekening met de aangevoerde staking2054. 

299. Eerder uitzonderlijk worden situaties van overmacht aangehaald door de 
Staat die verantwoording moet afleggen over de lange duur van een strafproce
dure. In de zaak Arvelakis bijvoorbeeld, werd door de Griekse overheid opge
merkt dat een brand uitbrak in de kantoren van het openbaar ministerie, waar
door het dossier opnieuw diende te worden samengesteld. Maar die brand vond 
pas plaats 20 maanden nadat de beklaagde reeds in eerste aanleg was veroor
deeld, terwijl er tussen die veroordelin? en de behandeling in graad van beroep 
een tijdspanne van twee jaar verliep205 . Bovendien zorgde de brand maar voor 

2049 

2050 

2051 

2052 

20)3 

20"5"4 

20S5 

Het Hof verwoordt dit telkens als volgt: "in this connection, the Court observes that they were 
working in the context of judicia! proceedings supervised by a judge, who remained responsible 
for the preparation and the speedy conduct of the trial". Zie bv. EHRM 26 februari 1993, Billi 
t. Italië, Reports 1993, vol. 257-G, § 19. 
Zie o.m. EHRM 25 juni 1987, Capuano t. Italië, Pub/. ECHR, Series A, vol. 119, § 32; EHRM 
21 september 2000, Woinowicz t. Polen, onuitg., § 65 en EHRM 20 juli 2004, Wrobel t. 
Polen, onuitg., § 66. 
B. DE SMET, J. LATHOUWERS en K. RIMANQUE, "Recht op eerlijk proces - artikel 6 § 1 ", l.c., nr. 
130,446. 
EHRM 23 september 1998, Portington t. Griekenland, Reports 1998-VI, § 33; EHRM 
26 april 2001, Tommaso Palumbo t. Italië, onuitg., § 19; EHRM 26 april 2001, Arganese t. 
Italië, onuitg., § 22; EHRM 26 april 2001, Icolaro t. Italië, onuitg., § 25; EHRM 26 april 
2001, di Donato t. Italië, onuitg., § 19; EHRM 26 april 2001, F.C. t. Italië, onuitg., § 31; 
EHRM 5 juli 2001, Giannangeli t. Italië, onuitg., § 18 en EHRM 5 november 2002, Pisaniello 
e.a. t. Italië, E.H.R.C. 2002, 112, § 25. 
Cf. EHRM 12 mei 1999, Ledonne n° 2 t. Italië, onuitg., § 22; EHRM 12 april 2001, Arvelakis 
t. Griekenland, onuitg., 25 en EHRM 26 april 2001, Icolaro t. Italië, onuitg., § 25. 
EHRM 25 januari 2000, Agga t. Griekenland, onuitg., § 25. 
EHRM 12 april 2001, Arvelakis t. Griekenland, onuitg., § 25. 
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een zeer kleine vertraging (het dossier was een tweetal maanden later opnieuw 
samengesteld), zodat hierin geen verklaring kon worden gevonden voor de lange 
duur van de procedure. Ook de ziekte van een rechter werd door het Europees 
Hof niet aanvaard als verantwoording voor de overschrijding van de redelijke 
termijn2056

• 

1.4. Andere criteria 

300. Een bijkomend criterium dat in heel wat arresten van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens terug te vinden is, heeft betrekking op het belang 
van de zaak voor de betrokkene2057

, wat zowel betrekking kan hebben op de 
straf die hem kan worden opgelegd als op de psychologische weerslag van de 
strafprocedure ( "the importance of what - in terms of both crimina! liability and 
psychological strain involved - was, and still is, at stake for the applicant in the 
proceedings")20 ,s. De dreiging die met een strafvervolging gepaard gaat, en 
vooral de psychologische druk die hierdoor ontstaat op de persoon van de ver
dachte, is immers groter wanneer deze een zware veroordeling2os9 of zelfs de 
doodstraf2060 riskeert. Maar ook het bestaan van andere nadelen die verbonden 
zijn aan de strafvervolging kan door het Europees Hof mee in overweging wor
den genomen bij de beoordeling van de redelijke termijn, zoals het feit dat de 
verdachte het verbod wordt opgelegd om zich naar het buitenland te begeven of 
het feit dat hij omwille van een beslagmaatre~el gedurende lange tijd niet heeft 
kunnen beschikken over zijn appartement20 1

• Ook de leeftijd of de gezond
heidstoestand van de beklaagde kunnen wat dit betreft een rol spelen2062

, of nog, 
het feit dat een welbepaalde tewerkstelling op het spel staat206 

• 

301. Ook bepaalde omstandigheden kunnen er toe leiden dat het Europees Hof 
een snellere berechting verlangt dan gewoonlijk het geval is. Zo vereist het Hof 
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EHRM 8 januari 2004, Panek t. Polen, onuitg., § 30 en§ 35. 
Oorspronkelijk was dit criterium nog voorbehouden voor burgerlijke zaken, maar daar kwam 
sedert begin de jaren '90 verandering in (zie ook M.-A. EISSEN, o.c., nr. 29, 25). 
Zie onder de vele arresten bv. EHRM 25 november 1992, Abdoella t. Nederland, Pub/. ECHR, 
Series A, vol. 248-A, § 20 en§ 24 in fine; EHRM 23 april 1996, PHOC:AS t. Frankrijk, Reports 
1996-II, § 71; EHRM 24 september 1997, Garyfallou Aebe t. Griekenland, Reports 1997-V, 
§ 39; EHRM 23 april 1998, Doustaly t. frankrijk, Reports 1998-II, § 39; EHRM 1 juli 1997, 
Pammel t. Duitsland, Reports 1997-IV, § 60; EHRM 25 februari 2000, Gast en Popp t. Duits
land, Reports 2000-II, § 70 en E.H.R.C. 2000, 33; EHRM 26 september 2000, Guisset t. 
Frankrijk, Reports 2000-IX, § 81; EHRM 21 december 2000, Jablonski t. Polen, onuitg., 
§ 102; EHRM 15 november 2001, lwanczuk t. Polen, onuitg., § 73; EHRM 5 november 2002, 
Lisiak t. Polen, onuitg., § 40; EHRM 3 april 2003, Kitov t. Bulgarije, onuitg., § 68; EHRM 
17 juli 2003, Me/fors t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 28; EHRM 8 januari 2004, Panek t. 
Polen, onuitg., § 32; EHRM 20 januari 2004, Kangasluoma t. Finland, onuitg., § 29 en EHRM 
29 maart 2005, Ege t. Turkije, onuitg., § 26. 
Cf. EHRM 17 juli 2003, Me/fors t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 29. Zie ook EHRM 
2 november 2004, Henworth t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 25 (levenslange gevangenis
straf). 
Cf. EHRM 23 september 1998, Portington t. Griekenland, Reports 1998-VI, § 34. 
Cf. EHRM 22 juli 2004, Zhbanov t. Bulgarije, onuitg., § 38. 
Cf. EHRM 31 maart 1992, X. t. Frankrijk, Pub!. ECHR, Series A, vol. 234-C, § 47 en EHRM 
7 februari 2002, Beljanski t. Frankrijk, onuitg., § 40. 
EHRM 10 februari 2005, Uhl t. Duitsland, onuitg., § 32. 
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dat strafprocedures waarbij een verdachte in voorlopige hechtenis wordt gehou
den, met bijkomende ijver ("special diligence") worden benaarstigd2064: "in 
cases where a person is detained pending the determination of a criminal charge 
against him, the fact of his detention is itself a factor to be considered in assess
ing whether the requirement of a decision on the merits within a reasonable time 
has been met". Het Hof is dan dus veeleisender en zal ook kortere periodes van 
inactiviteit onaanvaardbaar vinden2065. Dat betekent ook dat wanneer er sprake 
is van overbelasting, de gerechtelijke autoriteiten extra energie moeten besteden 
aan zaken met aangehouden verdachten2066. Maar is de zaak werkelijk zeer 
complex, dan kan een langdurige aanhouding toch worden aanvaard2067. 
Ook in zaken die betrekking hebben op politiegeweld, is het Europees Hof van 
oordeel dat de procedure met bijzondere spoedeisendheid dient te worden afge
handeld2068. Wanneer een particulier klacht indient omdat hij het slachtoffer zou 
geweest zijn van het gewelddadig optreden van een politieambtenaar, is het 
Europees Hof dus strenger bij de beoordeling van de redelijke termijn. 

1.5. Analyse van de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens 

302. Zoals reeds werd opgemerkt, gaat het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens over tot een feitelijke beoordeling van de concrete gegevens van de 
zaak. Aan de hand van de rechtspraak van het Europees Hof is het dus niet 
mogelijk met zekerheid te bepalen vanaf welke duur een overschrijding van de 
redelijke termijn zal worden vastgesteld. Daarvoor is de jurisprudentie te casuïs
tisch. 
Dit neemt echter niet weg dat een analyse van de rechtspraak van het Hof het 
wel mogelijk maakt na te gaan in welke gevallen wel en niet werd overgegaan 
tot de vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn, alhoewel het 
toch moeilijk blijft hieruit algemene regels af te leiden2069. Deze analyse, uitge-
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Zie bv. EHRM 25 november 1992, Abdoella t. Nederland, Pub!. ECHR, Series A, vol. 248-A, 
§ 24; EHRM 21 december 2000, Jab/onski t. Polen, onuitg., § 102 en EHRM 26 juli 2001, 
Kreps t. Polen, onuitg., § 52. 
Zie bv. EHRM 25 november 1992, Abdoella t. Nederland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 248-A, 
§ 24. Deze zaak leek op zich geen aanleiding te kunnen geven tot een overschrijding van de 
redelijke termijn (het betrof een periode van 4 jaar en 4 maanden, maar de zaak diende door 
vijf instanties te worden beoordeeld omwille van een verbreking door de Hoge Raad), ware het 
niet dat er respectievelijk 10 maanden en 11 maanden verloren gingen doordat het dossier niet 
tijdig werd verstuurd nadat een rechtsmiddel was aangewend. 
B. DE SMET, j. LATHOUWERS en K. RIMANQUE, "Recht op eerlijk proces - artikel 6 § 1 ", i.c., nr. 
128,445. 
In de zaak Contrada bijvoorbeeld, vond het Europees Hof een voorlopige hechtenis van 2 jaar 
en 7 maanden niet onredelijk (EHRM 24 augustus 1998, Contrada t. Italië, Reports 1998-V, 
§ 68). De beklaagde werd veroordeeld als spilfiguur van een crimineel netwerk, waarvoor hon
derden getuigen en enkele pentiti dienden te worden gehoord. 
EHRM 23 april 1998, Doustaly t. Frankrijk, Reports 1998-11, § 48, en EHRM 20 juli 2000, 
Caloc t. Frankrijk, Reports 2000-IX, § 120. 
Cf. S. TRECHSEL, o.c., 141. 
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voerd op een 180-tal (overwegend recentere) arresten2070
, leidt tot een aantal 

vaststellingen. 
Een eerste vaststelling bestaat er in dat in heel wat zaken die aan het Europees 
Hof worden voorgelegd, ook daadwerkelijk een schending van artikel 6.1. 
EVRM wordt vastgesteld (in meer dan 80% van de bestudeerde zaken werd een 
overschrijding van de redelijke termijn vastgesteld). Het Europees Hof is dus 
doorgaans eerder streng in zijn beoordeling. 
Een echte maximumduur kan uiteraard niet uit de rechtspraak worden afgeleid. 
Wel is het zo dat zaken die meer dan 8 jaar in beslag nemen, doorgaans de toets 
van artikel 6.1. niet meer kunnen doorstaan. Dat een zaak van die duur toch 
redelijk bevonden wordt, is dan ook eerder de uitzondering dan de regel. Zo 
kende de zaak Hozee2071 een totale duur van 8 jaar, 5 maanden en 18 dagen, wat 
het Hof niet onredelijk vond omdat er noch tijdens het onderzoek (dat 4 jaar en 
7 maanden duurde), noch tijdens de procedure ten gronde sprake was geweest 
van enige stilstand. Unanimiteit was er bij het nemen van die beslissing echter 
niet2072

. Het is trouwens lang niet zeker of een dergelijk standpunt vandaag nog 
zou worden ingenomen. In de zaak Calleja was het Hof van oordeel dat een 
totale duur van 7 jaar en 8 maanden onredelijk is, ook al was er geen sprake van 
excessieve periodes van stilstand2073

• 

Soms oordeelt het Europees Hof dat een welbepaalde periode van stilstand op 
zich voldoende is om de vaststelling van de overschrijding van de redelijke ter
mijn te verantwoorden. Dergelijke uitspraken zijn uiteraard zeer belangwek
kend, omdat de precedentswaarde van zulke beslissing;en als bijzonder groot 
kan beschouwd worden. Zo werd in de zaak Ferrarin2 74 een periode van stil
stand van 4 jaar en 11 maanden vastgesteld, wat voor het Hof genoeg was om 
de overschrijding van de redelijke termijn vast te stellen. In de zaak Ilowiecki 
ging het om een periode van 1 jaar en 10 maanden en een periode van 1 jaar2075 

en in de zaak Bunkate volstond een periode van 19 maanden en 2 weken voor 
de overschrijding van de redelijke termijn2076

. Ook deze periodes van stilstand 
noopten het Hof tot de vaststelling dat de onredelijkheid van de duur niet meer 
kon worden betwist. Er mag in deze context ook herinnerd worden aan de zaak 
Stratégies et Communications et Dumoulin, waarin het Hof te kennen gaf dat 
een gerechtelijk onderzoek dat reeds meer dan zes jaar aansleept, niet kan wor
den gerechtvaardigd door de complexiteit ervan2077

• Ook in de zaak Vachev, die 
door het Hof zowel feitelijk als juridisch complex werd bevonden, oordeelde het 
Hof dat een vooronderzoek van vijf jaar en negen maanden niet door de beugel 
kan2078

• In een andere zaak omschreef het Hof een vooronderzoek van 3 jaar en 
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Zie Bijlage B, "Lijst van geanalyseerde arresten EHRM", p. 383. 
EHRM 22 mei 1998, Hozee t. Nederland, Reports 1998-III. 
Een dissenting opinion werd door twee rechters gedeeld. 
EHRM 7 april 2005, Calleja t. Malta, onuitg., § 134: "the Court is of the opinion that a period 
of more than seven years and eight months to determine a crimina! charge in the first instance 
is apriori unreasonable and calls for a global assessment". 
EHRM 5 september 2001, Ferrarin t. Italië, onuitg., § 26. 
EHRM 4 oktober 2001, Ilowiecki t. Polen, onuitg., § 88. 
EHRM 26 mei 1993, Bunkate t. Nederland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 248-B, § 23: "the 
Court can not accept a period of total inactivity lasting for fifteen and a half months". 
EHRM 15 juli 2002, Stratégies et Communications et Dumoulin t. België, E.H.R.C. 2002, 82 
§ 46 en].T. 2003, 39. 
EHRM 8 juli 2004, Vachev t. Bulgarije, onuitg., § 96. 
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3 maanden als "rather long" 2079
• Het Europees Hof stelde ook reeds in tamelijk 

duidelijke bewoordingen dat een beroepsprocedure die langer dan 3 jaar duurt, 
onredelijk is2080

• De uitleg daaromtrent van de Staat, die erin bestond dat de 
beroepsinstantie voorrang had gegeven aan die zaken waarin de beklaagde in 
voorlopige hechtenis verkeerde, werd niet aanvaard. In de zaak Henworth oor
deelde het Europees Hof zelfs dat een periode van 17 maanden tussen de uit
spraak in eerste aanleg en de uitspraak in graad van beroep te lang is2081

. Maar 
een beslissing in graad van beroep 11 maanden nadat hoger beroep was aange
tekend, was voor het Europees Hof wel redelijk2082

• 

2. Bevoegde rechtsmachten 

303. Het is geenszins onmogelijk dat de redelijke termijn reeds wordt over
schreden vooraleer een vonnisgerecht geadieerd wordt om uitspraak te doen 
over de grond van de zaak. Soms duurt een opsporings- of gerechtelijk onder
zoek zo lang dat men reeds tijdens het vooronderzoek in een situatie komt te 
staan die niet verenigbaar is met het recht op behandeling van de zaak binnen 
een redelijke termijn. Deze mogelijkheid werd door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens ook bevestigd, vermits in verschillende zaken reeds tijdens 
het vooronderzoek een klacht werd neergelegd en gegrond verklaard2083

• 

304. De vraag is dan ook welke rechtsmachten bevoegd zijn om de overschrij
ding van de redelijke termijn vast te stellen. Vermits de redelijke termijn al over
schreden kan worden lopende het vooronderzoek, zou het logisch zijn dat ook de 
onderzoeksgerechten de mogelijkheid hebben om na te gaan of de redelijke ter
mijn wordt nageleefd2084

• Toch lijkt het Hof van Cassatie er van uit te gaan dat 
de onderzoeksgerechten niet bevoegd zijn om te oordelen of de redelijke termijn 
al dan niet is overschreden2085

• Het Hof van Cassatie steunt zich hiervoor op het 
uitgan~spunt dat de onderzoeksgerechten zich niet inlaten met de grond van de 
zaak20 6

. De beoordeling van de redelijke termijn zou al te zeer verbonden zijn 
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EHRM 9 november 2004, Marpa Zeeland BV e.a. t. Nederland, onuitg., § 61. 
EHRM 13 januari 2005, Camasso t. Kroatië, onuitg., § 35. 
EHRM 2 november 2004, Henworth t. Verenigd Koninkrijk, onuitg., § 28. Zie ook EHRM 21 
September 2000, Howarth t. Verenigd Koninkrijk, onuitg. (periode van twee jaar tussen ver
oordeling in eerste aanleg en beslissing in graad van beroep) en EHRM 20 oktober 2005, Yet
kinsekerci t. Verenigd Koninkrijk, onuitg. (periode van net geen drie jaar). 
EHRM 30 september 2004, Kuibishev t. Bulgarije, onuitg., § 85. 
Zie bijvoorbeeld EHRM 19 februari 1991, Viezzer t. Italië, Reports 196-B, § 14-17 en EHRM 
15 juli 2002, Stratégies et Communications et Dumoulin t. België, E.H.R.C. 2002, 82 en J. T. 
2003, 39. 
Zie ook infra, Het remediëren van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de loop 
van het strafproces, p. 319. 
Zie o.m. Cass. 13 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 344 (in het kader van de regeling der 
rechtspleging) en Cass. 16 december 1987, Arr. Cass. 1987-88, 508 en Rev. dr. pén. 1988, 326 
(in het kader van de voorlopige hechtenis). Uiteraard kan de redelijke termijn-vereiste door de 
onderzoeksgerechten wel worden getoetst indien uitspraak wordt gedaan over de gegrondheid 
van de tenlastelegging of over een betwisting die burgerlijke rechten of plichten tot voorwerp 
heeft (Cass. 11 augustus 1988, Arr. Cass. 1987-88, 1457). 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 1730, 821. Zie ook A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMET, "De 
gevolgen van de overschrijding van de 'redelijke termijn' van artikel 6.1. EVRM", R. W. 1988-
89, 1291-1292. In dezelfde zin nog K.!. Gent 6 januari 2004, T.G.R. 2004, 57. 
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met de beoordeling van de feiten, waarvoor het onderzoeksgerecht niet bevoegd 
is2087. Bovendien werd door het Hof van Cassatie traditioneel aangenomen dat 
artikel 6 EVRM geen betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verde
diging voor de onderzoeksgerechten2088. De vraag werd evenwel snel gesteld of 
deze rechtspraak in overeenstemming te brengen is met de doelstelling van 
artikel 6.1. EVRM, die erin bestaat dat zo snel mogelijk een einde moet gesteld 
worden aan de toestand van onzekerheid die een gebeurlijke overschrijding van 
de redelijke termijn veroorzaakt2089. Maar doordat het Hof van Cassatie de weg 
blokkeert om de overschrijding van de redelijke termijn te sanctioneren met het 
verval of de onontvankelijkheid van de strafvordering2090, wordt doorgaans aan
genomen dat het onderzoeksgerecht wel moet overgaan tot verwijzing als er 
daartoe voldoende bezwaren bestaan. Toch wordt aan de houdbaarheid van dat 
standpunt getwijfeld2091 en lijkt een marginale beoordeling van de grond van de 
zaak door het onderzoeksgerecht zich op te dringen2092. Bovendien moet het on
derzoeksgerecht onderzoeken of er geen grond van onontvankelijkheid van de 
strafvordering bestaat waardoor deze niet regelmatig werd ingesteld of niet ver
der kan worden uitgeoefend2093. Aangenomen moet worden dat indien die grond 
van onontvankelijkheid een andere is dan de loutere overschrijding van de rede
lijke termijn, het onderzoeksgerecht de zaak niet kan verwijzen naar de vonnis
rechter. Niets lijkt het onderzoeksgerecht dus te beletten de strafvordering onont
vankelijk te verklaren omdat de overschrijding van de redelijke termijn er in het 
concrete geval toe geleid heeft dat de rechten van verdediging werden geschon
den2094, bijvoorbeeld omdat het voor de inverdenkinggestelde onmogelijk is ge
worden nog bewijsmateriaal à décharge te verzamelen. Het behoort immers tot 
de taak van het onderzoeksgerecht om na te gaan of er geen grond van onontvan
kelijkheid van de strafvordering bestaat waardoor deze niet regelmatig werd in
gesteld of niet (verder) kan worden uitgeoefend2095. Vermits dit een feitelijke be
oordeling van de zaak vergt, zou voor het Hof van Cassatie weinig tegen een 
dergelijke beslissing kunnen worden ingebracht. 
Voor het vonnisgerecht kan de overschrijding van de redelijke termijn in elke 
stand van het geding worden aangevoerd, dus ook voor het eerst in graad van 
beroep. Het is overigens perfect mogelijk dat de redelijke termijn pas op dat 
ogenblik overschreden is, bijvoorbeeld doordat te veel tijd is verlopen tussen de 
beslissing in eerste aanleg en de inleiding in graad van beroep. Net zo goed is het 
trouwens mogelijk dat de redelijke termijn is overschreden doordat het beraad 
te lang duurde2096

• Toch heeft het Belgische Hof van Cassatie reeds beslist dat de 

2087 

2088 

2089 

2090 

2091 

2092 

2093 

2094 

2095 

2096 

Concl. proc. gen. KRINGS bij Cass. 22 oktober 1986, Pas. 1987, 242. 
Cass. 9 februari 1982, Arr. Cass. 1981-82, 756 en Pas. 1982, I, 733. Zie ook Cass. 
22 december 1982, Arr. Cass. 1982-83, 547 en Pas. 1983, I, 498. 
A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMFT, /.c., 1292. 
Zie infra, randnr. 308, p. 292. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 1730, 821. 
Zie A. DE NAUW, P. MANDOUX en D. VANDERMEERSCH, "Chronique semestrielle de jurispru
dence", Rev. dr. pén. 2003, 600. 
Cf. Cass. 20 maart 1882, Pas. 1883, I, 23. 
Cf. E KUTY, "Dépassement du délai raisonnable, peine inférieure au minimum légal et irrece
vabilité des poursuites",J.T. 2001, nr. 23, 45. Zie ook infra, randnr. 309, p. 295. 
Cass. 20 maart 1882, Pas. 1883, I, 23. 
EHRM 28 maart 1990, B. t. Oostenrijk, Pub!. ECHR, Series A, vol. 175, § 52. In deze zaak 
duurde het beraad 33 maanden. Het arrest telde 126 bladzijden. 
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duur van een beraad op zichzelf geen aanwijzing oplevert van overschrijding van 
de redelijke termijn2097. In een ander arrest luidde het dat uit het enkele feit dat 
de .beraadslaging ongeveer een jaar heeft geduurd geen schending van artikel 
6.1. EVRM kan worden afgeleid2098. Het Hof voegde er aan toe dat de duurtijd 
van de beraadslaging mede bepaald wordt door de complexiteit van de zaak en 
afhankelijk is van de te beoordelen feiten en omstandigheden van de debatten. 
In geval van langdurig beraad, hangt alles dus af van de complexiteit van de 
zaak2099. 
Gezien de beoordeling van de redelijke termijn een feitenkwestie uitmaakt, kan 
niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie worden opgeworpen dat de 
redelijke termijn zou zijn overschreden2100. Het Hof kan enkel onderzoeken of 
de feitenrechter uit de concrete gegevens van de zaak wettiB heeft kunnen aflei
den dat de redelijke termijn al dan niet werd overschrcden21 1

• De vraag rijst wat 
er te gebeuren staat als de redelijke termijn pas overschreden wordt gedurende 
het beraad van het appelgerecht. De beklaagde kan dan pas voor het eerst voor 
het Hof van Cassatie opwerpen dat de redelijke termijn is overschreden, omdat 
zulks ten tijde van de debatten in graad van beroep nog niet het geval was. Het 
Hof van Cassatie lijkt ons dan niet te kunnen ontsnappen aan de verplichting 
om het middel ontvankelijk te verklaren, omdat de beklaagde anders niet be
schikt over een daadwerkelijk rechtsmiddel (art. 13 EVRM) om de schending 
van artikel 6.1. EVRM aan te klagen2102

• De beoordeling over de gegrondheid 
van het middel zou dan echter een feitelijke beoordeling van de zaak vergen en 
meer in het bijzonder van de complexiteit ervan. Het Hof zou de zaak daarom 
wellicht naar een ander appelgerecht moeten verwijzen om de gebeurlijke over
schrijding van de redelijke termijn te beoordelen en om hier in voorkomend 
geval de gepaste sanctie aan te koppelen2103

. 

Uiteraard kan de overschrijding van de redelijke termijn steeds worden ingeroe
pen in het kader van een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van 

2097 

2098 

2099 

2100 

2101 

2102 

2103 

Cass. 12 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 222 en R. W. 1996-97, 538, met noot; Cass. 10 februari 
1999, Arr. Cass. 1999, 179, R. Cass. 1999, 345, met noot B. MAES, J.LM.B. 1999, 1204 en 
R.C.J.B. 2002, 56; Cass. 28 november 2000, Arr. Cass. 2000, 1861. 
Cass. 9 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 30. 
B. MAES, "De duur van het beraad in strafzaken en de redelijke termijn (art. 6.1 EVRM)", 
noot onder Cass. 10 februari 1999, R. Cass. 1999, 344. Zie over deze problematiek ook 
E KuTY, "Durée du délibéré en degré d'appèl. Dépassement du délai raisonnable et apprécia
tion en fait de la Cour de cassation ", noot onder Cass. 10 februari 1999, R. C.j.B. 2002, 63-
84. 
Cf. Cass. 9 juni 1987, Arr. Cass. 1986-87, 13S9 en Cass. 18 februari 1998, Rev. dr. pén. 1998, 
908. Zie ook Cass. 15 december 2004, NjW 2005, 766, met noot J. DEEN!:, Rev. dr. pén. 2005, 
331 en). T 2004, 2004, 4. 
Cass. 5 mei 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1165. 
Voor de toepassing van art. 13 EVRM is het voldoende dat de betrokkene zelf van oordeel is 
dat zijn door het EVRM gewaarborgde rechten geschonden zijn (EHRM 6 september 1978, 
Klass e.a. t. Duitsland, Pub!. Cour Series A, vol. 28, § 54 ), voor zover die klacht "verdedig
baar" is (cf. o.m. EHRM 16 december 1997, Camenzind t. Zwitserland, Reports 1997, § 53 
en EHRM 9 juli 2002, Nouhaud e.a. t. Frankrijk, onuitg., § 43). Indien een beklaagde aanvoert 
dat er omwille van het lange beraad sprake is van schending van art. 6.1. EVRM en hij zulks 
met plausibele argumenten kan aantonen, moet hij voor een beoordeling van die aantijging der
halve terecht kunnen bij een rechterlijke instantie. 
In Nederland kan de Hoge Raad als feitenrechter oordelen indien de overschrijding van de 
redelijke termijn geheel of gedeeltelijk in de fase tussen de laatste aanleg en de behandeling in 
cassatie heeft plaatsgevonden (cf. infra, randnr. 311, p. 297). 
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de Mens2104
• Daarvoor is het niet noodzakelijk eerst het einde van de procedure 

voor de nationaalrechtelijke instanties af te wachten. Een verzoekschrift ge
stoeld op de overschrijding van de redelijke termijn kan immers ten allen tijde 
worden neergelegd, dus van zodra een verdachte of een beklaagde van oordeel 
is dat de redelijke termijn overschreden is2105. 

AFDELING 4 

Rechtsgevolgen bij overschrijding 

305. Het EVRM bepaalt zelf niet welke concrete sanctie moet worden gekop
peld aan de overschrijding van de redelijke termijn2106. Het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens is zelf geenszins bevoegd om een strafprocedure bij
voorbeeld nietig te verklaren2107 of bepaalde wetgevende maatregelen te sugge
reren2108, en laat de sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn 
over aan de lidstaten 2109. Uit artikel 41 EVRM2110 blijkt enkel dat de betrokkene 
recht heeft op een daadwerkelijk rechtsherstel2111 . Dit herstel dient een "pas
sende en voldoende comfensatie" uit te maken voor de overdreven lange duur 
van de strafprocedure211 , zodat er een evenredigheid moet bestaan tussen het 
herstel enerzijds en de mate van overschrijding anderzijds211 '. 
Waaruit deze compensatie dan wel dient te bestaan, hangt af van de feitelijke 
toedracht van de zaak. Zo blijkt uit de supranationale jurisprudentie dat een 
passende herstelmaatregel kan bestaan in het verlenen van een strafverminde
ring die evenredig is met de omvang van de schade door de vertraging gele
den2114, of in de stopzetting van de vervolging2115. Een loutere schadevergoeding 

2l04 

210) 

2106 

2107 

2108 

2}09 

2110 

2111 

2112 

2113 

2114 

2115 

Over de gevolgen van een veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
zie o.m. P. LE:'v!MENS en W. VANDENHOLE, "De heropening van een strafprocedure na'êen ver
oordelend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens", T. Strafr. 2001, 49-74. 
Zie ook supra, randnr. 303, p. 287. 
Ook in het I.V.B.P.R. wordt geen concrete sanctie bepaald voor de overschrijding van de rede
lijke termijn. 
M.-A. EISSEN, o.c., nr. 59, 44. 
Zie o.m. EHRM 10 december 1982, Corigliano t. Italië, Pub/. r:CHR, Series A, vol. 57, § 53; 
EHRM 25 juni 1987, Bagetta t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. l 19, § 30. 
Cf. EHRM 9 december 1994, Schouten en Me/drumt. Nederland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 
304, § 75. Zie ook H.H. KüHNE, "Die berücksichtigung und Kompensation überlanger Ver
fahrensdauer im deutschen Strafverfahren ", noot onder EHRM 15 juli 1982, Eckle t. Duits
land, EuGRZ 1983, 383. 
Het vroegere art. 50 EVRM 
Art. 13 EVRM voegt daar nog aan toe dat eenieder wiens fundamentele rechten en vrijheden 
zijn geschonden, recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie. 
Heel dikwijls wordt naar deze bepaling gerefereerd bij de bespreking van het daadwerkelijk 
rechtsherstel, niettegenstaande dit nochtans niet hetzelfde is als een daadwerkelijk rechtsmid
del. Zie ook infra, Het remediëren van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de loop 
van het strafproces, p. 319. 
Zie o.m. ECRM 16 december 1983, S.t. Duitse Bondsrepubliek, nr. 10232/83, D.&R., vol. 35, 
216-217. 
L. ARNOU, "Is er nog toekomst voor de onontvankelijkheid van de strafvordering als sanctie 
van het overschrijden van de redelijke termijn in strafzaken?", noot onder Gent 20 december 
1994, A.J.T. 1995-96, 548. 
Zie hierover o.m. EHRM 15 juli 1982, Eckle t. Duitsland, Pub!. ECHR, Series A, vol. 51, § 66. 
ECRM 6 juli 1983, G. t. Duitsland, nr. 8858/80, D.&R., vol. 33, 8. 
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maakt evenwel geen passende en voldoende compensatie uit2116 . 
Laat het nationale recht van de betrokken staat slechts een gedeeltelijk rechts
herstel toe, dan kent het Europees Hof, indien nodig, een billijke genoegdoening 
toe aan de benadeelde2117

• De benadeelde dient zulks wel te vorderen, vermits 
het Europees Hof niet ambtshalve overgaat tot het toekennen van een billijke 
genoegdoening2118. Soms wordt daaromtrent een minnelijke schikking gesloten 
tussen de benadeelde en de betrokken staat, hetzij gedeeltelijk2119, hetzij inte
graal2120. Soms wordt de eis van de benadeelde tot billijke genoegdoening afge
wezen2121 of is het Europees Hof van oordeel dat de vaststelling van de schen
ding van artikel 6.1. EVRM op zich reeds voldoende rechtsherstel biedt voor de 
niet-pecuniaire schade2122. In de meeste gevallen wordt echter wel een geldsom 
toegekend aan de benadeelde. 

306. Hierna worden de verschillende sancties behandeld die in het interne recht 
gekoppeld zouden kunnen worden aan de overschrijding van de redelijke ter
mijn. Het betreft de onontvankelijkheid of het verval van strafvordering, het 
toekennen van een strafvermindering, het uitspreken van een eenvoudige schul
digverklaring of het verlenen van een financiële compensatie aan de vrijgespro
ken beklaagde. Naast deze sancties kan de overschrijding van de redelijke ter
mijn ook aanleiding geven tot disciplinaire sancties ten aanzien van de ma~istra
tuur, voor wiens gebeurlijk foutief gedrag de Staat verantwoordelijk is212'. 

1. OnontvankeUjkhejd of verval van strafvordedng? 

307. Er kan moeilijk ontkend worden dat er een nauwe band bestaat tussen de 
verjaring van de strafvordering en de redelijke termijn: beide sanctioneren een 

2116 

2l l7 
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2! 19 
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ECRM 6 juli 1984, Farragut t. Frankrijk, nr. 10103/82, D.&R., vol. 39, 195-196. In het verleden 
werd een dergelijke vorm van rechtsherstel in de doctrine soms gesuggereerd (cf. Ch. TREC:HSEL, 

"The protcction of human rights in crimina! procedure", Rev. int. dr. pén. 1978, 561-562). 
In het kader van een minnelijke schikking wordt soms ook een strafvermindering verleend door 
de staat in kwestie (S. TREC:IISEL, o.c., 135). 
EHRM 26 november 1992, Francesco Lombardo t. Italië, Pub!. ECHR, Series A, vol. 249-B, 
§ 25. 
Zie bv. EHRM 9 juni 1988, H.t. Verenigd Koninkrijk, Pub/. f:CHR, Series A, vol. 136-B. In 
die zaak werd een minnelijke regeling gesloten aangaande de terugbetaling van de kosten en 
uitgaven van de benadeelde, maar werd het begroten van de niet-pecuniaire schade overgelaten 
aan het Europees Hof. 
Zie bij wijze van voorbeeld uit een lange lijst EHRM 20 juli 2004, Manasson t. Zweden, 
onuitg. 
Cf. EHRM 26 mei 1993, Bunkate t. Nederland, Pub/. F.CHR, Series A, vol. 248-B, § 24-25. 
De betrokkene vroeg geen vergoeding voor de door hem gemaakte kosten, maar enkel een ver
goeding voor onrechtmatige detentie omdat hij van oordeel was dat een straf die wordt uitge
sproken met schending van het recht op behandeling binnen een redelijke termijn, niet langer 
kan worden uitgevoerd. Het Europees Hof volgde die stelling niet, en kende om die reden de 
gevraagde schadevergoeding niet toe. 
Zie bv. EHRM 25 november 1992, Abdoella t. Nederland, Pub/. ECHR, Series A, vol. 248-A, 
§ 27-28 (10 jaar gevangenisstraf); EHRM 23 september 1998, Portington t. Griekenland, 
Reports 1998-VI, § 36-39 (levenslange gevangenisstraf) en EHRM 21 oktober 2004, Bettina 
Malek t. Oostenrijk, onuitg., § 26 (boete van€ 70 wegens een parkeerovertreding). 
Zie A. KOHL, "Le délai raisonnable: synthèse de la jurisprudence Beige", Rev. trim. D.H. 1991, 
39. 
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overschrijding van een welbepaalde termijn en bieden hierdoor bepaalde waar
borfen voor zowel de partijen die in de zaak betrokken zijn als de maatschap
pij2 24, ook al vertrekken zij grotendeels vanuit een ander uitgangspunt. Het lijkt 
dan ook logisch dat de sanctionering die het interne recht koppelt aan het over
schrijden van de verjaringstermijn ook gekoppeld zou kunnen worden aan de 
inbreuken op het supranationaal gewaarborgde recht op behandeling van de 
zaak binnen een redelijke termijn. Ook uit de rechtspraak van het Europees Hof 
blijkt dat het onontvankelijk of vervallen verklaren van de strafvordering een 
daadwerkelijk herstel kan bieden voor de overschrijding van de redelijke ter
mijn, zonder dat dit evenwel de enige mogelijke vorm van sanctionering zou zijn 
die daarvoor een daadwerkelijk herstel uitmaakt2125 . Vertrekkend vanuit deze 
vaststellingen lijkt het logisch dat de onontvankelijkheid of in elk geval het ver
val van de strafvordering2126 in het interne recht van de verschillende lidstaten 
als mogelijke sanctie op de overschrijding van de redelijke termijn zou worden 
aanvaard. Dat blijkt echter niet steeds het geval. 

1. 1. Situatie in België 

308. De vraag of de overschrijding van de redelijke termijn in ons rechtsbestel 
kan leiden tot de onontvankelijkheid of het verval van de strafvordering, heeft 
doorheen de jaren aanleiding gegeven tot heel wat polemiek in de Belgische 
rechtspraak en doctrine2127. Alhoewel het thans lijkt vast te staan dat deze vraag 
negatief dient te worden beantwoord, werd het sanctioneren van een overschrij
ding van de redelijke termijn met het verval van strafvordering vroeger wel mo
gelijk geacht2128 . Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie bleek weliswaar 
dat de onontvankelijkheid van de strafvordering geen noodzakelijk gevolg was 
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Zie ook supra, randnr. 275, p. 256. 
Cf. supra, randnr. 305, p. 290. 
Gezien de redelijke termijn slechts overschreden wordt nadat enige tijd verstreken is sedert het 
ogenblik waarop de verdachte kennis heeft van een beschuldiging, verdient het verval van straf
vordering de voorkeur boven de onontvankelijkheid ervan (anders: S. VANllROMME, "Op zoek 
naar een effectief rechtsmiddel om reeds tijdens het vooronderzoek de overschrijding van de 
redelijke termijn te doen vaststellen", P. & B. 2003, 196, voetnoot 48). De strafvordering was 
oorspronkelijk immers wel ontvankelijk. Bovendien is het voordeel hiervan dat een tijdig inge
stelde burgerlijke vordering wel nog door de strafrechter zou kunnen behandeld worden (cf. 
supra inzake verjaring, randnr. 263, p. 237; voor een toepassingsgeval aangaande de redelijke 
termijn zie Brussel 10 januari 1992, j.L.M.B. 1992, 779, met noot A. MASSET en J. T. 1993, 
266, met noot 0. KLEES). 
Zie over deze discussie bv. Ph. TRAEST, "Einde van de onontvankelijkheidssanctie bij overschrij
ding van de redelijke termijn?", noot onder Cass. 1 fehruari 1994, T.G.R. 1994, 126-128; 
L. ARNOU, "Is er nog toekomst voor de onontvankelijkheid van de strafvordering als sanctie 
van het overschrijden van de redelijke termijn in strafzaken?", l.c., 548-552, en E Kun, 
"Déterminer la sancti on à réserver au dépassement du délai raisonnable: une sinécure?", 
j.L.M.B. 1999, 253-255. 
Zie hv. K.I. Luik 20 maart 1986, J.L 1986, 262; Luik 25 juni 1986,}.L. 1986, 678; Corr. Kor
trijk 19 januari 1987, R. W 1988-89, 513; Rk. Luik 7 maart 1990,j.L.M.B. 1990, 1386; Corr. 
Gent 7 maart 1990, T. G.R. 1990, 73; Brussel 10 januari 1992, J.L.M.B. 1992, 779, met noot 
A. MASSET en}. T. 1993, 266, met noot 0. KLEES; Gent 17 maart 1992, R. W 1993-94, 957, 
met noot A. VANDEPLAS; Gent 28 september 1993, T.G.R. 1994, 128; Corr. Luik 14 mei 1986, 
j.L. 1986, 419; Corr. Luik 30 mei 1996, j.L.M.B. 1996, 1606; Corr. Brussel 30 juni 1997, 
J.L.M.B. 1997, 1171 en Corr. Namen 5 februari 1998,}.L.M.B. 1990, 250. 
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van de vaststelling dat de redelijke termijn werd overschreden, doch uit die 
rechtspraak kon niet worden afgeleid dat het de feitenrechter verboden zou zijn 
om op die grond de strafvordering onontvankelijk te verklaren2129

• Dit stand
punt werd overigens gedeeld door de meerderheid van de doctrine2130

• 

Sedert het cassatiearrest van 1 februari 19942131 diende te worden aangenomen 
dat de loutere overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot het 
verval van strafvordering, vermits geoordeeld werd dat de beoordeling moet ge
beuren door uitspraak te doen over de gegrondheid ervan. Deze rechtspraak 
werd nog aangevuld door het arrest van 9 december 19972132

, waarin wordt 
gesteld dat de feitenrechter, wanneer hij de overschrijding van de redelijke ter
mijn vaststelt, desgevallend kan beslissen de straf tot het wettelijk minimum te 
herleiden, of zelfs kan volstaan met een loutere schuldigverklaring2133 . Later 
luidde het dat het herstel kan bestaan, hetzij in het opleggen van een lagere straf 
dan de wettelijk bepaalde minimumstraf of enige straf, zelfs na toepassing van 
verzachtende omstandigheden zo de wet dit toelaat, hetzij in het uitspreken van 
een schuldigverklaring alleen2134. 
Al snel werd naar aanleiding van deze rechtspraak de vraag gesteld of het Hof 
van Cassatie aldus niet op de stoel van de wetgever is gaan zitten door het opleg
gen van een straf mogelijk te maken die wettelijk niet is voorzien2135

• In een scher
pere analyse werd de door het Hof van Cassatie mogelijk gemaakte sanctie zelfs 

2129 

2110 

2131 

2132 

2133 

2134 

2135 

Zie Cass. 22 oktober 1986, Arr. Cass. 1986-87, 261, R. W. 1987-88, 535, Jura Fale. 1987, 104, 
Bull. 1987, 240, met concl. proc.-gen.E. KRINGS, J.L. 1986, 2, met noot P. DEFOURNY en J. T. 
1987, 51; Cass. 18 november 1986, Arr. Cass. 1986-87, 381, R. W. 1987-88, 53 7 en Jura Fale. 
1987, 109, met noot X. DEDUU.EN, W. MossERAY en B. TILI.EMAN. Zie tevens Cass. 24 mei 
1988, Pas. 1988, I, 1152; Cass. 24 januari 1990, Pas. 1990, 1, 606; Cass. 27 mei 1992, 
Arr. Cass. 1991-92, 917, Rev. dr. pén. 1992, 998, met noot H.D.B. en J.L.M.B. 1992, 983, met 
noot A. MASSET; Cass. 14 september 1993, Pas. 1993, !, 692. 
Cf. o.m. F. LAMBRECHTS, l.c., 800 in fine; P. LEMMENS, "Het strafproces en het Europees Verdrag 
over de rechten van de mens", in Strafrecht voor rechtspractici, Leuven, Acco, 1985, nr. 32, 
194; P. DEFOURNY, "L'article 6 de la convcntion européenne des droits de l'homme et des liber
tés fondamentales et Ie délai raisonnable, un argument ... déraisonnable?", noot onder Cass. 
22 oktober 1986, J.L.M.B. 1986, 11; J. C\EYMAEX, noot onder Luik 18 december 1986, 
j.L.M.B. 1987, 1022; A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMET, l.c., 1289; M. DE SWAEF, l.c., nr. 
31, 128; A. Ko HL, "Le dé passement du 'délai raisonnable' et les juridictions d'instruction", 
noot onder K.!. Brussel 18 mei 1989, Rev. trim. D.H. 1992, 99-104 en A. MASSET, "La sanc
tion, en procédure pénale, du dépassement du 'délai raisonnable' de l'article 6 paragraphe pre
mier de la Convention européenne des droits de l'Homme", noot onder Brussel 10 januari 
1992, J.L.M.B. 1992, 783. 
Cass. 1 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 136, T.G.R. 1994, 125, met noot Ph. TRAEST, jaarboek 
Mensenrechten 1994, 311, met noot L. ARNOU, P. & B. 1994, 135 en Pas. 1994, I, 140. Zie 
ook Cass. 31 mei 1995, Arr. Cass. 1995, 545. 
Cass. 9 december 1997, R. W. 1998-99, 14, met conclusie van adv.-gen. BRESSELEERS, P. & B. 
1998, 137, Jaarboek Mensenrechten 1997-98, met noot T. DE PELSMAEKER en A. VAN DE GEU
CHTE, journ. Proc. 1998, afl. 358, 26, met noot P. CHOMI'. en J. T. 1998, 792, met noot F. KUTY. 
Zie hierover J. RozIE, "Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn", l.c., 2-
6; P. CHOME, "Délai raisonnable et simple déclaration de culpabilité", Journ. Proc. 1998, afl. 
358, 28-31 en F. KuTY, "Une nouvelle sanction au dépassement du délai raisonnable: la décla
ration de culpabilité sans prononciation de peine", noot onder Cass. 9 december 1997, J. T. 
1998, 793-796. 
Cass. 25 januari 2000 (voltallige zitting), Arr. Cass. 2000, 199,Jaarboek Mensenrechten 1998-
2000, 298,J.T. 2001, 47 en Rev. dr. pén. 2001, 255, met noot. 
j. ROZIE, i.c., 6. 
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ongrondwettelijk en onwettelijk bevonden2136
. De vraag werd ook gesteld of de 

rechtspraak van het Hof van Cassatie wel verzoenbaar kon zijn met het EVRM, 
gezien het niet verder uitoefenen van de strafvordering in sommige gevallen de 
enge sanctie is die een voldoende mate van herstel kan bewerkstelligen2137

• 

De controverse omtrent het vraagstuk van de sanctionering van de overschrij
ding van de redelijke termijn, heeft zich in elk geval duidelijk weerspiegeld in de 
rechtspraak. Zelfs na voormelde arresten van het Hof van Cassatie moest wor
den vastgesteld dat de volgzaamheid van sommige rechtbanken en hoven lang 
niet steeds even groot was2138

• Het Hof van Cassatie bleef de ingeslagen weg 
echter trouw2139

, alhoewel sommige rechtsleer daar ten onrechte aan leek te 
twijfelen2140

• 

In een laatste poging alsnog een daadwerkelijke sanctionering op de overschrij
ding van de redelijke termijn mogelijk te maken, werd aan het Hof van Cassatie 
de vraag voorgelegd of uit artikel 13 EVRM dient te worden afgeleid dat het 
herstel waarop de strafrechtelijk vervolgde beklaagde recht heeft, noodzakelij
kerwijs bestaat in het staken van de vervolging of het verval van de strafvorde
ring. Het Hof beantwoordde die vraag negatief2 141

• Maar daarmee heeft het Hof 
van Cassatie geen antwoord gegeven op de vraag of de overschrijding van de 
redelijke termijn op grond van artikel 13 EVRM aanleiding kan geven tot het 
staken van de vervolging of tot het uitspreken van de onontvankelijkheid van de 
strafvordering, al valt ook wat dit betreft te verwachten dat het Hof van Cassa
tie niet zal afwijken van haar afkeurende houding ten aanzien van dergelijke 
vormen van sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn. 

309. De rechtspraak van het Hof van Cassatie werd uiteindelijk overgenomen 
door de wetgever, die met de invoering van artikel 21ter V.T.Sv. een wettelijke 
grondslag heeft gegeven aan de eenvoudige schuldigverklaring en de strafver
mindering als sanctionering voor de overschrijding van de redelijke termijn2142

. 

Ook de indiener van het wetsvoorstel dat aanleiding gaf tot deze wet vroeg zich 
immers af of het Hof van Cassatie de taak van de wetgever niet had overgeno
men door het opleggen van een straf mogelijk te maken die wettelijk niet was 
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2137 

2138 

2139 

2140 

2141 

2!42 

F. KUTY, "Une nouvelle sanction au dépassement du délai raisonnable: la déclaration de culpa
bilité sans prononciation de peine", l.c., nr. 12, 794-795. Zie ook F. KUTY, "Déterminer la sanc
tion à réserver au dépassement du délai raisonnable: une sinécure?", l.c. 255. De redenering van 
KuTY vond ook navolging in sommige rechtspraak (Corr. Namen 9 november 2000, Journ. 
Proc. 2001, afl. 407, 30). 
L. ARNOU, "Is er nog toekomst voor de onontvankelijkheid van de strafvordering als sanctie 
van het overschrijden van de redelijke termijn in strafzaken?", l.c., nr. 16,552. De auteur wijst 
er tevens op dat de belangen van de beklaagde primeren op deze van de vervolgende instantie 
en deze van de maatschappij. 
Zie bv. Gent 6 maart 2000 (T.G.R. 2000, 189, met noot]. MEESE), dat evenwel werd verbroken 
door het Hof van Cassatie (Cass. 20 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1161 en T.G.R. 2000, 263). 
Zie ook Antwerpen 15 december 1995 (T.G.R. 1996, 28, met noot), waarbij de strafvordering 
omwille van de overschrijding van de redelijke termijn ongegrond werd bevonden. 
Cf. o.m. Cass. 2 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 282 en R. W. 2000-01, 943, met noot, en het 
in de vorige voetnoot geciteerde arrest van 20 juni 2000. 
Zie J. RozIE, "Het Cassatie-arrest van 26 juni 1999 onder de loep genomen: over ne bis in idem 
en overschrijding van de redelijke termijn", noot onder Cass. 26 juni 1999, T. Strafr. 2000, 
108-111. 
Cass. 24 februari 2004, T.G.R. 2004, 152, met noot P. ARNOU. 
Wet van 30 juni 2000 tot invoeging van een artikel 21 ter in de voorafgaande titel van het Wet
boek van Strafvordering, B.S. 2 december 2000. Zie ook supra, voetnoot 1852. 
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voorzien2143
• Er bleek echter geen onmiddellijke eensgezindheid te bestaan over 

de vraag of de jurisprudentie van het Hof van Cassatie zonder meer diende te 
worden overgenomen en meer bepaald over de vraag of de onontvankelijkheid 
of het verval van strafvordering inderdaad als mogelijke sanctionering diende te 
worden uitgesloten. Het eerste amendement strekte er reeds toe om ook het ver
val van strafvordering als mogelijke sanctionering voor de overschrijding van de 
redelijke termijn aan artikel 2lter V.T.Sv. toe te voegen2144

. Een ander amende
ment strekte er zelfs toe als enige sanctie op de overschrijding van de redelijke 
termijn het verval van strafvordering te voorzien2145

. Ook in de Senaat werden 
amendementen met die strekking ingediend2146

. Maar al bij al bleef de parlemen
taire discussie eerder beperkt en werd het verval van strafvordering uiteindelijk 
niet in artikel 2lter V.T.Sv. opgenomen als mogelijke sanctie voor de overschrij
ding van de redelijke termijn. Echt goede argumenten werden daarvoor noch
tans niet aangevoerd. 
Onmiddellijk na de invoeging van artikel 2lter V.T.Sv. bestond eensgezindheid 
bij de rechtsleer over het feit dat het onontvankelijk of vervallen verklaren van 
de strafvordering op grond van de overschrijding van de redelijke termijn nu in 
elk geval onmogelijk was geworden2147

. Wel werd er terecht op gewezen dat -
alhoewel de loutere overschrijding van de redelijke termijn niet zou kunnen lei
den tot de onontvankelijkheid van de strafvordering - de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie zich er niet tegen verzet dat een strafvordering onontvankelijk 
wordt verklaard op grond van het feit dat de redelijke termijn in het concrete 
geval een schending van het recht van verdediging tot gevolg heeft gehad2148

. 

Vastgesteld moet inderdaad worden dat het Hof van Cassatie in een aantal ar
resten die dateren van na de totstandkoming van artikel 2lter V.T.Sv. nog steeds 
overweegt dat de rechter onder meer kan overgaan tot het opleggen van een 
eenvoudige schuldigverklaring wanneer hij "regelmatig vaststelt dat de redelijke 
termijn is overschreden zonder dat die omstandigheid invloed heeft gehad op de 
bewijslevering of op de uitoefening van het recht van verdediging" 2149

. Het Hof 
voegt er weliswaar niet aan toe wat de rechter dan wel te doen staat als de 
overschrijding van de redelijke termijn wel een weerslag heeft gehad op de be
wijslevering of het recht van verdediging, maar het is vrij logisch dat in dat geval 
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Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21 ter in de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering ingediend door dhr. BouRGEOlS, Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/1, 3. 
Amendement nr. 1 van dhr. DU Bus DE WARNAFFE, Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/2, 1-2. 
Amendement nr. 3 van dhr. GIET, Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/3, 1-2. Volgens de indiener 
van dit amendement is het onlogisch een zaak verder te onderzoeken als eenmaal is vastgesteld 
dat de redelijke termijn is overschreden (Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/5, 5, 8 en 12). 
Amendement nr. 1 van mevr. NYSSENS, Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-279/2, 1-3 en de amen
dementen nr. 2 en 3 van dhr. VANDENBERGHE (resp. Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-279/2, 3-
4 en Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-279/5, 1-2). Zie ook Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-
27913, 4-5. 
Cf. J. Roz1E, "Het nieuwe artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering: de rechtsgevolgen bij overschrijding van de redelijke termijn", nr. 8, 7 en E KUTY, 
"Tendances récentes en matière de del ai raisonnable", l.c., nr. 29, 138. Ook M.-A. BEERNAERT 
lijkt hiervan uit te gaan ("La loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans Ie titre prélimi
naire du Code de procédure pénale et la sanction du dépassemcnt du délai raisonnable", l.c., 
454). Zie ook R. DECLERCQ, o.c., nr. 1399, 648. 
Zie F. KUTY, "Dépassement du délai raisonnable, peine inférieure au minimum légal et irrece
vabilité des poursuites",j.T. 2001, nr. 23, 45. 
Cf. Cass. 17 oktober 2001, Pas. 2001, 1634 en Rev. dr. fJén. 2002, 445; Cass. 31 oktober 2001, 
T. Strafr. 2002, 200, Pas. 2001, 1759 en j.T. 2002, 44. 
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moet worden overgegaan tot vrijspraak bij gebrek aan bewijs of tot het onont
vankelijk verklaren van de strafvordering vanwege de schending van het recht 
van verdediging21'°. 

1.2. Situatie in een aantal andere landen 

310. De hevige discussie die in ons land heeft gewoed over de vraag of de over
schrijding van de redelijke termijn al dan niet aanleiding kan geven tot de 
onontvankelijkheid of het verval van de strafvordering, wekt ongetwijfeld de 
interesse hoe dit vraagstuk werd opgelost in de andere landen die aan het EVRM 
gebonden zijn. 
De rechtsstelsels die hier kort worden besproken, zijn deze van Nederland, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk en 
Luxemburg. 

311. In Nederland kan de overschrijding van de redelijke termijn wel tot de 
onontvankelijkheid van de strafvordering leiden2151

• Aanvankelijk was dit zelfs 
een exclusieve sanctie2152, tot de Ho~e Raad besliste dat de rechter ook kan 
overgaan tot een strafvermindering215 

• Sedertdien wordt de onontvankelijkver
klaring van de strafvordering voorbehouden voor de zeer ernstige overschrijdin
gen van de redelijke termijn2154

, als er geen enkel ander passend rechtsherstel 
voorhanden is voor het aan de beklaagde toegebrachte leed2155

. Bij de keuze 
welke sanctie hij aan de overschrijding van de redelijke termijn zal koppelen, 
moet de rechter rekening houden met de mate waarin de redelijke termijn is 
overschreden2156

• Hierbij dient hij een afweging te maken van enerzijds het be
lang dat de gemeenschap behoudt bij normhandhaving, ook na overschrijding 
van de redelijke termijn, en anderzijds het belang dat de beklaagde heeft bij het 
verval van de strafvordering nadat de redelijke termijn is overschreden2157

. De 

2150 

2151 

2152 

2153 

2154 

2155 

2156 

2157 

Zie bv. Corr. Namen 26 april 2001, j.L.M.B. 2001, 1402, met noot F. KUTY en Journ. Proc. 
2001, afl. 415, 24, met noot Ph. ToussAINT. Zie ook de overweging in die zin in Rk. 
Neufchiiteau 17 januari 2003,]. T. 2003, 87. 
Zie o.m. M.L.W.M. VIERING, l.c., 219; L. ZWAAK, "Le délai raisonnable dans la jurisprudence 
des Pays-Bas", Rev. trim. D.H. 1991, 90-91; G.J.M. CORSTENS, o.c., 489 en A.E. HARTEVELD, 
B.F. KEULIN en H.G.M. KRABHE, l.c., 104. In Nederland spreekt men van de onontvankelijk
verklaring van het openbaar ministerie, wat uiteraard op hetzelfde neerkomt. 
Zie bv. HR 23 september 1980, N.j. 1980, 116 en HR 18 november 1980, N.J. 1981, 118, met 
noot. De Hoge Raad oordeelde "dat de vervolging geacht moet worden zo zeer in strijd te zijn 
met de fundamentele beginselen van een goede rechtsorde, dat het recht tot verdere vervolging 
aan het openbaar ministerie moet komen te ontvallen en dit mitsdien niet-ontvankelijk behoort 
te worden geacht". 
HR 7 april 1987, N.]. 1987, 587, met noot Th. VAN VEEN en Ars Aequi 1987, 628, met noot 
D.H. DE JONG. 
G.J.M. CoRSTENS, "La célérité de la procédure pénale aux Pays-bas", Rev. int. dr. /1én. 1995, 
vol. 66, 609. 
Cf HR 12 januari 1988, N.J. 1988, nr. 814; HR 29 maart 1988, N.J. 1988, nr. 813, met noot; 
HR 12 april 1988, N.J. 1988, nr. 970, met noot; HR 25 april 1989, N.J. 1989, nr. 705; HR 
6 juni 1989, N.]. 1990, nr. 92, met noot; HR 13 februari 1990, N.J. 1991, nr. 633; HR 15 juni 
1993, N.J. 1993, nr. 748; HR 25 maart 1997, N.J. 1998, nr. 38; HR 15 september 1997, N.j. 
1998, nr. 115 en HR 4 november 1997, N.J. 1998, nr. 157. Zie ook Hof Amsterdam 
6 november 1997, N.J. 1998, nr. 229. 
HR 20 oktober 1998, N.J. 1999, 51. 
T. DF PELSMAEKER en A. VAN DE GEUC:HTE, l.c., nr. 7, 188. 
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beslissing over de sanctie dient dan ook te worden gemotiveerd2158
• Bijzonder is 

ook dat de mogelijkheid bestaat dat, indien de termijnoverschrijding geheel of 
gedeeltelijk in de fase tussen de laatste feitelijke aanleg en de behandeling in 
cassatie heeft plaatsgevonden, de Hoge Raad op dit onderdeel als feitenrechter 
optreedt en desgevallend alsnog besluit tot de onontvankelijkheid2159. 
Ook in Duitsland wordt aanvaard dat de overschrijding van de redelijke termijn 
aanleiding kan geven tot de ontoelaatbaarheid van de strafvervolging2160. Hie;-
voor was wel een kentering noodzakelijk, omdat de ontoelaatbaarheid van de 
strafvordering als sanctie op de overschrijding van de redelijke termijn aanvan
kelijk werd afgewezen door het Bundesgerichtshof2161 . Die kentering kwam er 
in 1987, toen het Bundesgerichtshof in navolging van het Bundesverfassungs
gericht2162 voor het eerst aanvaardde dat op grond van de overschrijding van de 
redelijke termijn de vervolging werd beëindigd2163. Volgens het Bundesverfas
sungsgericht heeft het door het onredelijke tijdsverloop toegebrachte leed - in
dien dat er is2164 -een effect dat gelijkaardig is aan dat van de straf2165. Op grond 
van die vaststelling wordt er van uitgegaan dat er geen gerechtvaardigd belang 
meer bestaat om via de straftoemeting bijkomend leed toe te voegen, indien dit 
tot gevolg heeft dat de beklaagde op een onevenredige wijze zou worden be
straft2166. Dit volgt volgens het Bundesverfassungsgericht uit het principe van de 
rechtsstaat, dat de proportionaliteit van de straf garandeert. Ook in Duitsland 
wordt het ontoelaatbaar verklaren van de vervolging wel voorbehouden voor de 
meest buitensporige gevallen van overschrijding van de redelijke termijn, zodat 
meestal wordt terug gegrepen naar een aanpassing van de strafmaat als sanctio
neringsmechanisme2167. De rechter dient dan wel te verduidelijken in welke mate 
de overschrijding van de redelijke termijn in aanmerking werd genomen bij het 
oordeel over de strafmaat2168 . 
In het Verenigd Koninkrijk -waar men heel wat minder te kampen lijkt te hebben 
met langdurige strafprocedures2169 - werd reeds geruime tijd geleden aanvaard 
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HR 12 oktober 1993, N.j. 1994, 196. 
Zie bv. HR 25 april 1989, N.j. 1989, 705. Zie ook HR 7 januari 1992, N.j. 1992, 379. 
U. SC:HEFfI.ER, Die üherlange Dauer uon Strafuerfahren: materiellrechtliche und prozessuale 
Rechtsfolgen, Berlijn, Dunckler & Humblot, 1991, 42 en T. DE PtLSMAEKER en A. VAN DE 
GEUC:HTE, l.c., nr. 9, 189. 
Bundesgerichtshof 10 november 1972, N.j. W 1972, 401. 
Bundesverfassungsgericht 24 november 1983, N.j. W 1984, 967. Zie ook Bundesverfassungs
gericht 9 juni 1993, N.j. W 1993, 3254 en Bundesverfassungsgericht 14 juli 1994, N.j. W 
1995, 1277. 
Bundesgerichtshof 7 december 1987, EuGRZ 1988, 303, met noot H. KüHNE. Zie ook A. FISCHl'R, 
"Le délai raisonnable et la jurisprudence Allemande", Reu. trim. D.H. 1991, nr. 4, 97-98. 
Dit is ook volgens het Bundesgerichtshof immers niet altijd het geval (cf. het in voetnoot 2161 
geciteerde arrest van 10 november 1972). Inderdaad kan het verstrijken van de tijd soms in het 
voordeel van de beklaagde spelen, bv. doordat ondertussen wetgeving tot stand kwam die voor 
hem gunstiger is. 
Aldus het in voetnoot 2162 geciteerde arrest van 9 juni 1993. 
T. DE PELSMAEKER en A. VAN DE GEUCHTE, l.c., nr. 10, 190. 
U. ScHROTH, "Strafrechtliche und strafprozessuale Konsequenzen aus der Überlange von Straf
verfahren", N.j.W 1990, 30. 
P. HüNERFELll, "La célérité dans la procédure pénale en Allemagne", Rev. int. dr. pén. 1995, 
vol. 66, 405, voetnoot 101. 
Zie hierover L. H. LEIGH, "The protection of the rights of the accused in pre-trial procedure: 
England and Wales", in J.A. ANDREWS (ed.), Human Rights in crimina/ procedure. A com
parative study, Den Haag, Martinus Nijhof Publishers, 1982, 49-51. 
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dat een strafprocedure die te veel tijd in beslag nam of te lang na de feiten werd 
geïnitieerd, kan worden stil gelegd via de jurisprudentiële regel van de abuse of 
process2170

• Daarvoor hoeft er geen sprake te zijn van kwade trouw in hoofde van 
de vervolgende instanties. Eenmaal een abuse of process wordt vastgesteld, wordt 
de procedure opgeschort ("to stay a trial") en kan geen straf of schuldigverkla
ring meer worden uitgesproken. De gevolgen ervan zijn dan ook gelijkaardig aan 
een onontvankelijkverklaring van de strafvordering2171 . De rechtsfiguur van het 
abuse of process omvat op zich wel meer dan de redelijke termijn alleen en is 
bijvoorbeeld nauw verstrengeld met het recht op een eerlijk proces. Concreet 
betekende zulks dat er slechts sprake kon zijn van een abuse of process op grond 
van de overschrijding van de redelijke termijn, indien kon worden aangetoond 
dat hierdoor het recht van de beklaagde op een eerlijk proces werd geschon
den2172. Een dergelijke beslissing kwam er dan ook niet zo vaak2173 . Naar aanlei
ding van de Human Rights Act van 1998 - op grond waarvan de Engelse recht
banken en hoven gehouden zijn bij hun beslissingen rekening te houden met de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens2174 - werd in de 
jurisprudentie uiteindelijk aanvaard dat het recht op behandeling van de zaak 
binnen een redelijke termijn een autonoom recht is, zodat de vereiste dat wordt 
aangetoond dat ook het recht op een eerlijk proces werd geschonden, kwam te 
vervallen2175. De vraag bleef echter wat de sanctie is die aan een schending van 
dit autonome recht moet worden gekoppeld. Door verschillende juridische in
stanties werd geoordeeld dat in die omstandigheden - net zoals bij een abuse of 
process - beslist moet worden tot een opschorting ("stay'') van de procedure2176. 
Van die rechtspraak werd ondertussen alweer afstand gedaan. Beslist werd dat de 
opschorting van de procedure niet automatisch mag voortvloeien uit de vaststel
ling dat het recht op behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn werd 
geschonden: naargelang de aard en de omstandigheden van de zaak moet de 
voorkeur gegeven worden aan de "appropriate remedy" 2177. Indien de overschrij
ding plaatsvindt vooraleer de zaak voor de rechter werd gebracht ("hearing"), 
dan kan de passende sanctie bestaan in een loutere erkenning van de overschrij
ding van de redelijke termijn, het nemen van maatregelen ter bespoediging van 

2 J70 

2171 

2173 

2174 

2175 

2l76 

2177 

Zie hierover J.R. SPENCER, "La célérité de la procédure pénale en Angleterre", Rev. int. dr. pén. 
1995, vol. 66, 429-430. Een gelijkaardige regeling geldt ook in Australië (zie M.A. Com, o.c., 
71). 
De term "opschorting" mag dan ook geenszins verward worden met de opschorting van de uit
spraak uit ons rechtsstelsel. 
J. JA<:K,ON en J. JoHNSTONE, "The reasonable time requirement: an independent and meaning
ful right?", Crim. L.R. 2005, 3. 
L.H. LEIGH, "Le délai raisonnable: note apropos du droit Anglais?", Rev. trim. D.H. 1991, 
103. 
Cf. A. WEBSTER, "Delay and Article 6( 1 ): an end to the requirement of prcjudice?", Crim. L.R. 
2001, 789. 
House of Lords 13 december 2001, Porter t. Magill, nr. 67, http://www.publications.parlia
ment.uk/pa/ldl 99697/ldjudgmt/ldjudgmt.htm. In Schotland - waar de in het EVRM vervatte 
rechten en vrijheden reeds eerder in het recht werden geïncorporeerd - was de rechtspraak al 
langer in die zin gevestigd (zie voor een aantal voorbeelden A. Wrn,TER, l.c., 790). Ook nu nog 
is de rechtspraak in Schotland veel verregaander dan in Engeland, en kan een strafprocedure 
niet worden verder gezet eenmaal de redelijke termijn werd overschreden (J. JACKSON en 
J. Jofl"1STONE, l.c., 4 en 7-8). 
_J. JACKSON en J. JOHNSTONE, l.c., 3-4. 
House of Lords 11 december 2003, nr. 68, Journal Crim. L. 2004, 207 (eveneens raadpleeg
baar via http://www. publications. parliament. uk/pa/ldl 99697 /ldj udgmt/ldjudgmt.htm). 
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de zaak of het verlenen van een vrijlating onder borgtocht. Het opschorten van 
de procedure wordt nu opnieuw slechts verdedigbaar geacht wanneer geen eerlijk 
proces meer kan worden gegarandeerd. Situeert de overschrijding van de rede
lijke termijn zich na de inleiding van de zaak, dan kan de sanctie eveneens bestaan 
in de erkenning van de overschrijding van de redelijke termijn, of in een strafver
mindering of financiële compensatie in geval van vrijspraak. Ook in deze fase zou 
een opschorting van de procedure in beginsel slechts wenselijk zijn wanneer de 
berechting of de hearing omwille van de overschrijding van de redelijke termijn 
in strijd is met het recht op een eerlijk proces. Deze rechtspraak werd ondertussen 
fel bekritiseerd2178 . 
In Canada - dat weliswaar niet gebonden is door het EVRM, maar waar een 
gelijkaardige bepaling geldt als artikel 6.1. van dat verdrag - moet een strafpro
cedure onmiddellijk worden stop gezet van zodra de duur ervan onredelijk 
wordt2179. Dat geldt trouwens ook in de Verenigde Staten2180

• Die benadering 
werd in Canada evenwel enigszins verzacht doordat het Hooggerechtshof heeft 
aanvaard dat bij de beoordeling van de redelijkheid van de duur van de strafver
volging, rekening mag gehouden worden met het belang van de maatschappij. 
Daardoor wordt de onredelijkheid van de duur minder snel aangenomen naar
mate de feiten zwaarwichtiger zijn2181 . 
In Frankrijk kan de overschrijding van de redelijke termijn niet leiden tot het 
onontvankelijk verklaren of "annuleren" van de strafvordering2182 of het nietig 
verklaren van de tussengekomen beslissing2183 . Uit het feit dat het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens de overschrijding van de redelijke termijn in een 
concrete zaak heeft vastgesteld, ma\f. ook niet worden afgeleid dat de uitgespro
ken veroordeling nietig zou zijn21 4 of dat de strafvordering zou zijn uitge
doofd2185. Hoe de overschrijding van de redelijke termijn dan moet worden ge
sanctioneerd, wordt aan de feitenrechter overgelaten2186, onverminderd het 
recht van elke rechtsonderhorige om de zaak aanhangig te maken bij het Euro
pees Hof voor de Rechten van de Mens2187. In elk geval kan de overschrijding 
van de redelijke termijn niet voor het eerst voor het Franse Hof van Cassatie 

2l~9 

2180 

2181 

2182 

2183 

2184 

21.S'i 

218h 

2187 

A. WEBSTER, l.c., 786-793, inz. 791-792. Deze auteur vertrekt van het standpunt dat de recht
bank die een zaak behandelt nadat de redelijke termijn werd overschreden, zich zelf schuldig 
maakt aan een inbreuk op art. 6. l. EVRM en derhalve onwettelijk ("unlawful") handelt, net 
zoals ook een verdere vervolging na overschrijding van de redelijke termijn onwettelijk wordt 
geacht (zie ook J. JACKSON en J. JOHNSTO:--JE, l.c., 5, en de verwijzingen in voetnoot 10). 
Zie P. BÉLIVEAU, l.c., 13, en de verwijzingen aldaar. 
Zie M.A. Com, o.c., 20-2 l. 
Zie hierover P. BÉLIVL\U, l.c., 15-16. 
S. GUINCHARD en J. BlllSSO:'i, o.c., nr. 379, 264-265 (waar verwezen wordt naar Cass. fr. 
22 september 1998) en G. STEFAN!, G. LEVASSEUR en B. BouLoC:, Procédure pénale, Parijs, Dal
loz, 2001 (18' ed.), nr. 50, 43. Zie ook Cass. fr. 5 maart 2002, Bull. Crim. 2002, nr. 53. 
Cass. fr. 24 oktober 1989, Bull. Crim. 1989, nr. 378. 
Cass. fr. 3 februari 1993, Bull. Crim. 1993, nr. 57. 
A. G1umc:nu, "Chroniques", Rev. sc. crim. 2004, 135 (die verwijst naar Cass. fr. 10 september 
2003, nr. 01-83933, onuitg.). Maar anders dan in ons land het geval is, beschikt de rechts
onderhorige er na een veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wel 
over een specifiek rechtsmiddel om de zaak te doen heronderzoeken (art. 626-1 tot 626-7 
C.P.P., ingevoegd bij wet van 15 juni 2000). Zie over dit rechtsmiddel M.-L. RASSAT, o.c., 2001, 
nr. 513, 827-828. 
Cass. fr. 3 juli 1990, Bull. Crim. 1990, 273, met noot en Rev. sc. crim. 1991, 117. 
J.-F. FLAUSS, "Le délai raisonnable au sens des article 5, 3° et 6, 1 ° de la Convention Européenne 
des Droits de l'Homme dans la jurisprudence Française", Rev. trim. D.H. 1991, 55. 
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worden aangevoerd2188
. Het feit dat het Hof van Cassatie de beoordeling van de 

redelijke termijn aan de feitenrechter overlaat, wordt door het overgrote deel 
van de doctrine gehekeld2189

. Gevreesd wordt dat de houding van het Franse 
Hof van Cassatie aanleiding zal geven tot een nieuwe veroordeling door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens2190

• 

Ook in Luxemburg leidt de overschrijding van de redelijke termijn niet tot de 
onontvankelijkheid van de strafvordering2191

• 

In een aantal andere _landen geeft de overschrijding van de redelijke termijn 
voornamelijk aanleiding tot disciplinaire sancties tegen de magistratuur. Dat is 
bijvoorbeeld het geval in Griekenland2192

• 

1.3. Evaluatie 

312. Uit het voorgaande blijkt dat in een reeks landen de mogelijkheid bestaat 
voor de feitenrechter om - wanneer de redelijke termijn dermate is overschreden 
dat zelfs de grootst mogelijke strafvermindering of een loutere schuldigverkla
ring geen passend herstel kan bieden - de strafvordering onontvankelijk te ver
klaren of de procedure op te schorten. De vraag kan inderdaad gesteld worden 
of het wel wenselijk is die mogelijkheid uit te sluiten, zoals dat in ons rechts
stelsel het geval is2193

. 

Teneinde deze vraag te kunnen beantwoorden, worden de argumenten pro en 
contra hierna overlopen. 

313. Verschillende argumenten kunnen worden aangevoerd om ook het verval 
van strafvordering als mogelijke sanctionering voor de overschrijding van de 
redelijke termijn te voorzien. 
Vooreerst moet worden opgemerkt dat uit het stilzwijgen van het Europees Ver
drag en de nationale wet inzake mogelijke sancties voor de veronachtzaming van 
artikel 6 eerste lid EVRM niet zonder meer kan worden afgeleid dat de onont
vankelijkheid van de strafvordering geen oplossing kan uitmaken voor de over
schrijding van de redelijke termijn. Ook dit wordt immers niet nader bepaald. 
De vraag rijst dan ook waarom het niet aan de rechter zou mogen worden over
gelaten om in elk specifiek geval zelf de gepaste sanctie te bepalen2194

, zonder 
hierbij a priori bepaalde mogelijkheden uit te sluiten. In die zin kan dan ook 
worden verdedigd dat de enige beperking die zou mogen gelden, de vereiste is 
dat de sanctie in elke concrete zaak een "passend rechtsherstel" dient uit te ma
ken. In sommige - weliswaar eerder extreme - gevallen zal er inderdaad slechts 
sprake kunnen zijn van een passend rechtsherstel wanneer de strafvordering ver
vallen wordt verklaard, omdat door de lange duur de onzekerheid reeds vol-

2188 

2189 

2190 

2191 

2192 

2193 

2194 

Cass. fr. 13 november 1989, Bull. Crim. 1989, nr. 408. 
Zie voor een overzicht F. MAS,IN,, "Droits de l'homme", Rev. sc. crim. 2000, 242-243. 
A. GIUllICEI.LI, l.c., 136. 
Zie F. SPIELMANN, ''L'exigence du délai raisonnable des articles 5, 3° et 6, 1 ° de la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme et la jurisprudence Luxembourgeoise", Rev. trim. D.H. 
1991, 77. 
G. BECHLIVANOU, "Le délai raisonnable dans Ie droit Grec", Rev. trim. D.H. 1991, nr. 10, 66. 
Cf. R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 1741, 828. 
Cf. A. LUST, "Nog over de rechtsgevolgen van het overschrijden van de redelijke termijn", noot 
onder Rk. Kortrijk 25 april 1997, T.W. V.R. 1997-98, 139. 
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doende leed heeft berokkend aan de beklaagde. Overigens schuilt in de redene
ring die het Hof van Cassatie in de basisarresten van 19 februari 1994 en 
7 december 1994 heeft gemaakt de contradictie dat enerzijds wordt vertrokken 
vanuit het uitgangspunt dat geen enkele nationale of supranationale bepaling 
voorschrijft welke sanctie aan de overschrijding van de redelijke termijn moet 
worden gekoppeld, terwijl anderzijds wordt onderstreept dat noch het EVRM 
noch het I.V.B.P.R. bepalen dat de sanctie we?ens de overschrijding van de rede
lijke termijn het verval van strafvordering is- 195

. Het is nogal evident dat wan
neer geen sanctie bepaald is, er ook niet kan voorgeschreven zijn dat die sanctie 
het verval van strafvordering moet zijn. Er valt dan ook niet in te zien hoe hieruit 
een logisch argument kan worden geput om precies het verval van strafvorde
ring als sanctie op de overschrijding van de redelijke termijn uit te sluiten. Voor
noemde verdragen bepalen ook niet dat de sanctie wegens het overschrijden van 
de redelijke termijn de eenvoudige schuldigverklaring is, en toch kon dat volgens 
het Hof van Cassatie dan weer wel. 
Bovendien kan niet worden ontkend dat het de plicht is van elke verdragsstaat 
erover te waken dat eenieder wordt berecht binnen een redelijke termijn. Een 
nog voor onschuldig gehouden verdachte dient met de nodige waardigheid te 
worden behandeld2196

. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, is het in 
uitzonderlijke gevallen noodzakelijk dat hieraan een drastische sanctie kan wor
den gekoppeld. Zoniet kan het recht op een snelle behandeling van eenieders 
zaak onmogelijk op een efficiënte wijze worden gevrijwaard2197

. Enkel wanneer 
een inbreuk op het recht op berechting binnen een redelijke termijn kan leiden 
tot een drastische sanctie, zal de overheid voldoende gemotiveerd worden om de 
nodige maatregelen te nemen die de vertraging van de rechtsgang tegengaan2198 . 

Ook de structurele overbelasting van de gerechten mag immers niet ten nadele 
van een verdachte uitvallen2199

, vermits het de overheid toekomt die structurele 
overlast te remediëren. Een.quasi rechterlijk gedoogbeleid ten aanzien van over
schrijdingen van de redelijke termijn werkt de structurele overlast van de rech
terlijke macht alleen maar in de hand, omdat het wegwerken van die overlast 
voor de overheid minder prioritair blijft. 
In de doctrine werd ook reeds herhaaldelijk gewezen op de inconsistentie die 
ontstaat door het uitsluiten van de onontvankelijkheid als mogelijke sanctie 
voor het overschrijden van de redelijke termijn, vermits de andere waarborgen 
van artikel 6 EVRM wel met de nietigheid van de verrichte handelin?i of de on
ontvankelijkheid van de vervolging kunnen worden gesanctioneerd2

-
00

• De on-

2195 

21% 

2197 

2198 
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2200 

P. CHOMF., "Délai raisonnable et simple déclaration de culpabilité", noot onder Cass. 
9 december 1997, ]ourn. proc. 1998, afl. 358, 31. 
S. VANDROMME, l.c., nr. 43, 198. 
Cf. F. LAMllREC:HTS, l.c., 801, die erop wijst dat de rechterlijke macht er niet voor moet terug
deinzen om, binnen de grenzen van haar bevoegdheid en met eerbiediging van de wet, de uit
voerende macht terecht te wijzen. 
Zie ook M.A. CODE, o.c., 15: "If speedy trials actually do have intrinsic value to both the state 
and the accused, then their violation must be remedied. Only then wil! the court system and the 
government be motivated to make changes that secure speedy trials for future cases". 
Zie ook supra, randnr. 296, p. 282. 
Zie bv. P. DEFOURNY, l.c., 12 en V. SF.RON, l.c., 294. Zie ook F. KUTY, "Une nouvelle sanction au 
dépassement du délai raisonnable: la déclaration de culpabilité sans prononciation de peine", 
l.c., nr. 17, 795. Deze auteur is van oordeel dat art. 6.1. EVRM een procedurele bepaling is, 
zodat de inbreuk erop ook gekoppeld moet worden aan een procedurele sanctie. 
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ontvankelijkheid of het verval van de strafvordering bij overschrijding van de 
redelijke termijn foast daarom zeer goed in de algemene theorie van de rechten 
van verdediging2 01

• Drastische sancties zijn overigens zeer verdedigbaar wan
neer men te maken heeft met een schending van een fundamenteel recht2202

• 

Hoger werd er bovendien reeds op gewezen dat sommigen van oordeel zijn dat 
een verdere vervolging of berechting onwettelijk ("unlawful") is wanneer de 
redelijke termijn op dat ogenblik reeds is overschreden2203

• In het Verenigd 
Koninkrijk werd dit standpunt zowel in de rechtspraak als in de doctrine al 
diverse malen als uitgangspunt aanvaard. Wordt deze stelling aangenomen, dan 
valt moeilijk in te zien hoe men na een overschrijding van de redelijke termijn 
nog uitspraak kan doen over de grond van de zaak. Het heeft weinig zin om, 
wanneer bijvoorbeeld reeds bij de afsluiting van het vooronderzoek kan worden 
vastgesteld dat de redelijke termijn is overschreden, eerst nog een proces ten 
gronde te voeren om dan pas aan die schending van artikel 6.1. EVRM gevolgen 
te verbinden2204

• Gevolg van deze benadering is dan wel dat elke overschrijding 
van de redelijke termijn moet gesanctioneerd worden met de onontvankelijkheid 
of het verval van strafvordering. 
Het is trouwens ook zo dat in heel wat gerechtelijke arrondissementen de over
schrijding van de redelijke termijn als motivering wordt aangewend bij de beslis
sing tot sepot. Het is dan ook eerder vreemd dat de strafvordering in der§elijk 
geval toch nog op gang kan worden getrokken door de burgerlijke partij 22 5

, en 
datzelfde openbaar ministerie zich dan plots niet meer op de redelijke termijn 
zou kunnen beroepen om ook voor de strafrechter te stellen dat er gelet op de 
overschrijding van de redelijke termijn niet langer een maatschappelijke nood 
tot bestraffing bestaat. 
Volgens sommige auteurs is de eenvoudige schuldigverklaring de ideale oplos
sing wanneer de rechter ab initio, dus zelfs bij niet-overschrijding van de rede
lijke termijn, de minimumstraf met uitstel wilde opleggen2206

. Het is echter maar 
zeer de vraag of het verschil tussen een minimumstraf met uitstel en een eenvou
dige schuldigverklaring een voldoende mate van rechtsherstel zal kunnen bieden 
voor een manifeste overschrijding van de redelijke termijn. De facto houdt het 
rechtsherstel dan niets in, behoudens de afwezigheid van de mogelijkheid dat de 
straf met uitstel alsnog wordt omgezet in een effectieve straf in geval van nieuwe 
feiten2207

• En die mogelijkheid is voor de niet-recividerende veroordeelde onbe
staand. Het is sterk te betwijfelen of die veroordeelde de eenvoudige schuldig-

2201 
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S. VANDR0MME, l.c., nr. 37, 197. 
Ook het Amerikaanse Hooggerechtshof wees er reeds op dat het feit dat de overschrijding van 
de redelijke termijn tot gevolg kan hebben dat een dader van een misdrijf niet berecht wordt, 
geen argument is om een drastische sanctie uit de weg te gaan: "Indeed, in practice, it means 
that a defendant who may be guilty of a serious crime wil! go free, without having been tried. 
But such severe remedies are not unique in the application of constitutional standards. In light 
of the policies which underlie the right to a speedy trial, dismissal must remain, as BARKER 
noted, the only possible remedy" (U.S. Supreme Court 11 juni 1973, STRUNK t. Verenigde Sta
ten, 412 U.S., 434). 
Cf. supra, voetnoot 2178. 
Zie A. KOHL, "Le dépassement du 'délai raisonnable' et les juridictions d'instruction", l.c., 102 
en 104. 
Door rechtstreekse dagvaarding of burgerlijke partijstelling. 
J. ROZIE, "Het nieuwe artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvor
dering: de rechtsge~olgen bij overschrijding van de redelijke termijn", nr. 2, 4. 
Art. 14 § 1 Probatiewet. 
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verklaring als een vorm van rechtsherstel zal beschouwen. Slechts weinig be
klaagden zullen een jarenlang strafonderzoek dat uitmondt in een eenvoudige 
schuldigverklaring verkiezen boven een snelle berechting waarbij de minimum
straf met uitstel wordt opgelegd. In een dergelijke situatie is de eenvoudige 
schuldigverklaring dan ook niet meer dan een pseudo-rechtsherstel, dat niets 
verbetert aan de juridische situatie van de beklaagde2208

. Een duidelijk zichtbare 
sanctie zoals het verval van strafvordering verdient dan ook de voorkeur2209

• De 
vraag is bovendien wat nog het belang kan zijn van de maatschappij om in een 
dergelijk geval een eenvoudige schuldigverklaring uit te spreken. Indien een 
rechter ab initia reeds een geringe straf met uitstel zou hebben uitgesproken, 
kunnen de feiten immers bezwaarlijk van die aard zijn geweest dat het uitspre
ken van het verval van strafvordering tot maatschappelijk ongenoegen aanlei
ding zou hebben gegeven. Dit alles leidt tot de bizarre vaststelling dat het moge
lijke rechtsherstel daalt naarmate de feiten minder ernstig zijn: waar bij ernstige 
feiten nog een groot verschil kan bestaan tussen de straf die de rechter normali
ter zou hebben uitgesproken en de eenvoudige schuldigverklaring, is dat onder
scheid nagenoeg onbestaand bij onbeduidende misdrijven, waarvoor sowieso 
reeds een minimale straf zou zijn opgelegd. Waarom mag de rechter in dat geval 
niet beslissen dat de strafvordering vervallen is? Nochtans zou de vaststelling dat 
over de strafvordering geen uitspraak meer kan worden gedaan, een duidelijk 
signaal zijn voor de beklaagde dat rekening werd gehouden met de inbreuk die 
werd begaan op het recht op behandeling van de zaak binnen een redelijke ter
mijn, en dat niet alleen hij maar ook de gerechtelijke autoriteiten zich moeten 
houden aan de interne wetgeving en de supranationale verplichtingen. 
Ten slotte dient ook aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid dat een 
schuldigverklaring in de toekomst misschien mogelijk wordt zonder dat er 
sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn. Zo was in het vooront
werp Legras reeds sprake van de schuldigverklaring met waarschuwing als au
tonome straf2210

• Het is derhalve niet uitgesloten dat de rechtspraak of de wet
geving in die zin evolueert dat ook andere omstandigheden dan de overschrij
ding van de redelijke termijn ertoe kunnen leiden dat enkel een eenvoudige 
schuldigverklaring moet worden uitgesproken. Dit zou bijvoorbeeld een moge
lijke evolutie kunnen zijn in de rechtspraak inzake de sanctionering van het on
rechtmatig verkregen bewijs2211

• In voorkomend geval zal onvermijdelijk de 
vraag rijzen waarin het rechtsherstel dan nog bestaat, indien ook zonder de 
overschrijding van de redelijke termijn een eenvoudige schuldigverklaring kon 
zijn uitgesproken. 
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2209 
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Behalve dan dat de eenvoudige schuldigverklaring niet vermeld wordt op het strafregister (cf. 
infra, rand nr. 328, p. 314 ). 
Zie in die zin ook S. VANDROMME, l.c., nr. 41, 198. 
R. LEGROS, Voorontwerp van Strafwetboek, Brussel, 1985, art. 157-158. 
Waar onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal normaliter uit de debatten dient te worden 
geweerd, blijkt uit de recente jurisprudentie dat van dit uitgangspunt meer en meer wordt afge
stapt. Cf. Cass. 14 oktober 2003 (R. W. 2003-04, 814, met concl. M. De Swaef, T. Strafr. 2004, 
129, met noot Ph. TRAEST, NjW 2003, afl. 53, 1367, met noot E. BREWAYS, RABG 2004, 333, 
met noot F. Sc:HUFRMANS, Vigiles 2004, afl. 1, 15, met noot F. Sc:HUFRMANS en Rev. dr. pén. 
2004, afl. 5, 617, met concl. M. DE SWAEF); Cass. 23 maart 2004 (RABG 2004, 1061, met 
noot F. Sc11UERMANS en Juristenkrant 2004, afl. 89, l); Cass. 16 november 2004 (RABG 2005, 
511, met noot F. ScHUERMANS en Juristenkrant 2004, afl. 99, 7). 
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314. Overtuigende argumenten voor de uitsluiting van de mogelijkheid om de 
strafvordering in sommige extreme gevallen van termijnoverschrijding vervallen 
te verklaren, zijn er daarentegen niet (meer). 
Door sommige auteurs werd reeds geopperd dat een uitsrraak over de schuld
vraag ook in het belang is van de onschuldige verdachte2 12. Dit argument lijkt 
terzake weinig relevant, vermits de rechter uiteraard de mogelijkheid behoudt 
om - na het onderzoek van de feiten, waartoe hij toch dient over te gaan om de 
overschrijding van de redelijke termijn beoordelen - de beklaagde vrij te spreken 
op grond van gebrek aan bewijs (of op andere gronden). Overigens wordt ook 
wanneer de strafvordering verjaard is geen uitspraak gedaan over de schuld
vraag2213. Slechts weinigen wier zaak verjaard werd verklaard hebben hierover 
reeds hun ongenoegen geuit. 
Belangrijker echter zijn de implicaties van de onontvankelijkheidssanctie voor 
de burgerlijke partij. Indien de strafvordering op grond van de overschrijding 
van de redelijke termijn onontvankelijk kan worden verklaard, betekent dit dat 
- zoals ook het geval is bij verjaring2214 - de burgerlijke vordering onontvanke
lijk zal zijn. Dat is ook zo wanneer als sanctie voor het overschrijden van de 
redelijke termijn het verval van strafvordering geldt, met dit belangrijk onder
scheid dat de burgerlijke vordering dan toch ontvankelijk zal zijn wanneer deze 
werd ingesteld vooraleer de redelijke termijn dermate was overschreden dat ze 
het verval van de strafvordering rechtvaardigde2215 , wat veelal het geval zal 
zijn2216. Uit de conclusie van advocaat-generaal Bresseleers voor het reeds geci
teerde cassatiearrest van 9 december 1997 blijkt inderdaad dat het belang van 
de benadeelde het belangrijkste bezwaar werd bevonden voor de onontvanke
lijkheid als sanctie voor de overschrijding van de redelijke termijn. Meer bepaald 
werd erop gewezen dat "tot vandaag het inzicht van de benadeelde in het ge
rechtelijk onderzoek immers zeer beperkt (is), zoals ook zijn mogelijkheden om 
de afhandeling ervan te bespoedigen"2217

• De vraag rijst of deze redenering ook 
heden ten dage nog onverkort opgaat. Sinds de wet van 12 maart 19982218 werd 
door de invoering van artikel Sbis V.T.Sv. immers een bijzonder wettelijk statuut 
gecreëerd voor het slachtoffer dat een verklaring van "benadeelde persoon" 
heeft gedaan, maar dat zich nog geen burgerlijke partij wenst te stellen. Aldus 
zorgt deze bepaling er formeel voor dat de benadeelde personen worden geïnfor
meerd over het verloop van de strafprocedure, hetgeen hen ook toelaat om veel 
beter dan voorheen de opportuniteit en het tijdstip van een eventuele klacht met 
burgerlijke partijstelling of een rechtstreekse dagvaarding te beoordelen2219. 

2212 

2213 

2214 

2211 

2216 

221ï 

2218 

22!9 

Cf. X. DEDULLEN, W. MosSERAY en B. Tl!.LEMAN, "Gevolgen van de overschrijding van de rede
lijke termijn voor de berechting in strafzaken", noot onder Cass. 18 november 1986, jura Fale. 
1986-87, 113. Zie ook J. ROZIE, "Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke ter
mijn", l.c., 6. 
Cf. supra, randnr. 261, p. 236. 
Cf. supra, randnr. 263, p. 237. 
Zie naar analogie met de verjaring supra randnr. 263, p. 237. 
Zie ook infra, randnr. 321, p. 310. 
Conclusie van adv.-gen. Bresseleers onder Cass. 9 december 1997, R. W. 1998-99, 16. 
Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opspo
ringsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, B.S. 2 april 1998. 
R. VERSTRAETEN, "Nieuwe rechten voor het slachtoffer tijdens het vooronderzoek", in Het ver
nieuwde strafprocesrecht. Een eerste commentaar hij de wet van 12 maart 1998, Antwerpen, 
Maklu, 1998, 195. 
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Eveneens sedert de Wet van 12 maart 1998 beschikt de benadeelde - eenmaal 
hij zich formeel burgerlijke partij heeft gesteld - niet alleen over een geïnstitutio
naliseerde mogelijkheid om een verzoek tot bijkomend onderzoek te formule
ren, tevens is zijn mogelijkheid tot toezicht op het verloop van het gerechtelijk 
onderzoek door de aanpassing van artikel 136 Sv. substantieel versterkt2220

. Zo
wel het inzicht van de benadeelde persoon in het onderzoek als de mogelijk
heden tot bespoediging ervan zijn dus fundamenteel verbeterd2221

• Bovendien 
kunnen de gevolgen voor de ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering be
zwaarlijk als een argument worden gebruikt tegen het verval van de strafvorde
ring, gezien een tijdig ingestelde burgerlijke vordering hiervan geen hinder on
dervindt. En oordeelt de rechter toch dat over de burgerlijke vordering geen 
uitspraak kan worden gedaan, dan volgt uit het feit dat de strafvordering ver
vallen werd verklaard wegens overschrijding van de redelijke termijn automa
tisch dat de benadeelde zich nog steeds tot de burgerlijke rechter kan wenden, 
omdat de burgerlijke vordering niet kan verjaren vóór de strafvordering2222

. De 
rechter moet immers eerst nagaan of de strafvordering ontvankelijk is (en dus of 
zij niet verjaard is) en kan daarna pas vaststellen dat de strafvordering vervallen 
is omwille van de overschrijding van de redelijke termijn, zodat deze laatste vast
stelling meteen ook de verjaring van de strafvordering uitsluit. De vraag rijst dan 
ook of er eigenlijk nog wel ernstige argumenten kunnen worden aangevoerd om 
het verval van strafvordering als sanctie op de overschrijding van de redelijke 
termijn te blijven uitsluiten. 

2. Strafvermindering, eenvoudige schuldigverklaring of 
financiële compensatie 

2. 1. Strafvermindering 

315. Rekening houden met de overschrijding van de redelijke termijn bij het 
bepalen van de strafmaat is wellicht de meest toegepaste sanctioneringswijze. 
Zelfs wanneer geoordeeld wordt dat de redelijke termijn niet werd overschre
den, kan het niettemin verantwoord zijn feiten milder te bestraffen wanneer deze 
lang geleden werden gepleegd. Zo is het helemaal geen vanzelfsprekend gegeven 
dat iemand na tien jaar nog veroordeeld kan worden tot een gevangenisstraf2223

• 

Een vrijheidsstraf die lang na de feiten wordt opgelegd, mist immers al snel zijn 
doel en kan zelfs contraproductief werken. Meestal zal in dergelijke omstandig
heden dan ook eerder worden terug gegrepen naar andere (alternatieve of voor
waardelijke) vormen van sanctionering. 

2220 In elk geval zal de burgerlijke partij - al was het maar door de mogelijkheid tot inzage - thans 
sneller gealarmeerd zijn door een dreigende overschrijding van de redelijke termijn, zij het dat 
een dergelijke overschrijding nog steeds minder welomlijnd is dan het verstrijken van een ver
jaringstermijn. 

2221 J. MEESF, "Over de gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken", noot 
bij Gent 6 maart 2000 en Rb. Ieper 2 maart 2000, T.G.R. 2000, 195-196. 

2222 Art. 26 V.T.Sv. 
2223 Cf R. VERSTRAETEN, "Verjaringstermijnen en wetsvoorstel inzake afluisteren", l.c., 592. 
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Dat de overschrijding van de redelijke termijn minstens aanleiding moet geven 
tot een strafvermindering, lijkt dan ook logisch. In elk geval is de rechter die 
vaststelt dat de redelijke termijn werd overschreden, verplicht daar een sanctie 
aan te koppelen. Zo kan hij niet stellen dat de overschrijding van de redelijke 
termijn de beklaagde niet grieft2224 of geen afbreuk doet aan het recht van ver
dediging2225. De overschrijding van de redelijke termijn schaadt immers op zich 
de verdachte of de beklaagde in een hem verleend fundamenteel recht2226. 
Een loutere vermindering van de straf, heeft trouwens niet tot gevolg dat de 
betrokkene niet langer benadeelde zou zijn in de zin van artikel 34 EVRM en er 
dus geen sprake meer zou zijn van een schending van het Verdrag2227. Maar het 
Europees Hof aanvaardt een overschrijding van de redelijke termijn wanneer de 
nationale autoriteiten op duidelijke wijze hun tekortkomin~ hebben erkend en 
de straf op uitdrukkelijke en meetbare wijze werd verlaagd2 28

• 

Uiteraard kan een strafvermindering maar als sanctionering op de overschrij
ding van de redelijke termijn worden aangewend indien de beklaagde schuldig 
wordt bevonden. Moet de beklaagde echter worden vrijgesproken, dan zal een 
andere manier vereist zijn om de benadeelde beklaagde een daadwerkelijk 
rechtsherstel te bieden2229. 

316. De vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn door de fei
tenrechter heeft tot gevolg dat deze niet langer gebonden is door de wettelijke 
strafminima2230

• De rechter kan dus een gevangenisstraf opleggen onder de mi
nimumgrens, of een geldboete die lager is dan het wettelijk minimum2231 . Er kan 
dan wel onduidelijkheid rijzen omtrent de gevolgen voor de verjaring van de 
strafvordering wanneer de oEgelegde straf zich ook beneden de marge van het 
misdrijf in kwestie bevindt22 2. 
Wellicht moet worden aanvaard dat de mogelijkheid om een straf beneden het 
wettelijk minimum op te leggen, ruim wordt geïnterpreteerd. Meer bepaald zou 
de rechter dan ook een andere straf kunnen uitspreken, die zonder overschrijding 
van de redelijke termijn niet kon worden opgelegd. Een voorbeeld is het opleggen 
van een straf met uitstel of het verlenen van de opschorting niettegenstaande de 
beklaagde zich daartoe niet in de voorwaarden bevindt, of het louter opleggen 
van een geldboete terwijl de feiten normaliter ook met een vrijheidsstraf dienen 
te worden beteugeld. Een dergelijke interpretatie is wenselijk, omdat het logisch 
is dat wanneer de strafrechter omwille van de overschrijding van de redelijke 
termijn een loutere schuldigverklaring kan uitspreken, hij ook een straf moet 

2224 

222'i 

2226 

2227 

2228 

2229 

2230 

22 i1 

2232 

Cass. 29 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 986, R. W. 2000-01, 125, met noot W. MAHIEU, T. Strafr. 
2000, 502, met noot J. RozIE en j.L.M.B. 2000, 502, met noot F. Kun. 
Cass. 6 februari 2001, Arr. Cass. 2001, 220 en Verkeersrecht 2001, 239. 
Ibid. 
EHRM 26 juni 2001, Beek t. Noorwegen, onuitg., § 27. 
Ibid., § 28. 
Zie infra over de financiële compensatie voor de overschrijding van de redelijke termijn 
(randnr. 340, p. 318). 
De strafrechter bepaalt weliswaar op onaantastbare wijze de strafmaat die hij in verhouding 
acht tot de zwaarte van de bewezen verklaarde misdrijven en tot de strafwaardigheid van de 
beklaagde, doch kan dit zonder overschrijding van de redelijke termijn slechts doen binnen de 
perken van de wet (zie bv. Cass. 14 april 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1113 ). 
F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 35, 140. 
Zie hierover supra, randnr. 106, p. 97. 
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kunnen opleggen die hij normaliter niet zou hebben kunnen opleggen2213
. 

317. Men kan zich afvragen of de strafvermindering - en meer in het algemeen 
de sanctie - proportioneel moet zijn met de duur van de overschrijding van de 
redelijke termijn. Die vraag dient bevestigend te worden beantwoord. Vooreerst is 
het in elk geval logisch om bij het oordeel over de sanctie op de overschrijding van 
de redelijke termijn rekening te houden met de duur van de overschrijding, omdat 
toch mag aangenomen worden dat het leed of nadeel dat die overschrijding berok
kent, groter wordt naarmate de duur van de overschrijding langer is. Een ernstiger 
overschrijding van de redelijke termijn moet dus aanleiding geven tot een grotere 
mate van strafvermindering2234

. Het herstel dat de feitenrechter bij een overschrij
ding van de redelijke termijn in acht dient te nemen, moet immers zo goed moge
lijk passen bij het leed of het nadeel dat de beklaagde door die overschrijding heeft 
geleden2215

• Ook uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens blijkt duidelijk dat het herstel in verhouding moet zijn met de omvang van 
de ongeoorloofde vertraging2236

. Toch werd door het Hof van Cassatie reeds be
sloten tot de onontvankelijkheid bij gebrek aan belang van het cassatiemiddel dat 
opkwam tegen de beslissing van het hof van beroep waarbij werd aangenomen dat 
de redelijke termijn nog niet was bereikt bij het vonnis in eerste aanleg, omdat 
datzelfde hof van beroep had vastgesteld dat de redelijke termijn wel was bereikt 
op het ogenblik van het inleiden van de zaak in graad van beroep2237

. Daaruit zou 
impliciet kunnen worden afgeleid dat het Hof van Cassatie er van uitging dat de 
sanctie op de overschrijding van de redelijke termijn niet gerelateerd zou moeten 
worden aan de duur van de overschrijding2238

. Gaat men uit van het tegenoverge
stelde, dan moet worden aangenomen dat de beklaagde wel belang had bij het 
middel dat aanvoerde dat de redelijke termijn reeds eerder was overschreden dan 
aangenomen door het hof van beroep, omdat de langere duur van de overschrij
ding tot een andere strafmaat zou hebben moeten leiden 2239

. 

2LL\ 

2234 

223~ 

2216 

22P 

2ns 

22)9 

F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 36, 140-141, die verwijst 
naar het adagium "qui peut Ie plus peut Ie moins". Contra A. MAS,ET ("La sanction de dépas
sement du délai raisonnable en matière pénale: Ie principe est affirmé, les modalités restcnt 
incertaines", noot onder Cass. 28 januari 2004, .f.T. 2005, nr. 5,501), die er op wijst dat het 
uitstel geen straf is maar een modaliteit van bestraffing. Volgens deze auteur is het om die reden 
niet mogelijk uitstel te verlenen wanneer de betrokkene daartoe niet in de voorwaarden ver
keert, terwijl het opleggen van een lagere straf (bv. een werkstraf of een geldboete in plaats van 
een gevangenisstraf) wel mogelijk is. 
Voor zover deze wijze van sanctionering nog wenselijk blijft. 
Zie bv. Cass. 20 juni 2000, T.G.R. 2000, 263. 
Zie R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 1734, 823. 
Cass. 24 februari 2004, T.G.R. 2004, 152, met noot P. ARNO\J. Het hof van beroep besloot tot de 
overschrijding van de redelijke termijn omdat de zaak pas na een duur 20 maanden werd ingeleid. 
P. ARNOU, "Het Hof van Cassatie en drie interessante praktijk-vragen omtrent de toepassing 
van de redelijke termijn in strafzaken", T.G.R. 2004, nr. 10, 156. 
Men kan zich natuurlijk afvragen of het Hof van Cassatie bij het onontvankelijk verklaren van het 
bewuste cassatiemiddel de regel van de wettelijk verantwoorde straf in het achterhoofd hield (zie 
hierover R. DECLERCQ, o.c., nr. 2848 e.v., 1222). Dat lijkt echter niet het geval, omdat die regel niet 
wordt toegepast als uit de bestreden beslissing met voldoende zekerheid blijkt dat de strafmaat 
beïnvloed werd door het ten onrechte bewezen verklaarde misdrijf (zie bv. Cass. 16 februari 1994, 
Arr. Cass. 1994, 174), of dat voor dat andere misdrijf alleen een kleinere straf zou zijn uitgespro
ken (zie bv. Cass. 16 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1119). Naar analogie zou van de regel 
van de wettelijk verantwoorde straf geen toepassing mogen worden gemaakt wanneer met vol
doende zekerheid blijkt dat een lagere straf zou zijn uitgesproken wanneer de duur van de over
schrijding van de redelijke termijn substantieel langer is geweest. Overigens werd in het bewuste 
arrest helemaal geen melding gemaakt van de regel van de wettelijk verantwoorde straf. 
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2.2. Eenvoudige schuldigverklaring 

2.2.1. Begrip 

318. De eenvoudige schuldigverklaring is in wezen een doorgedreven vorm van 
strafvermindering: de beklaagde wordt wel schuldig bevonden aan de hem ten 
laste gelegde feiten, maar bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met de 
overschrijding van de redelijke termijn, waarbij uiteindelijk geoordeeld wordt 
dat het niet langer opportuun is nog een straf op te leggen. De strafrechter kan 
dus niet alleen straffen opleggen beneden het wettelijk minimum, hij kan ook 
beslissen om helemaal geen straf o~ te leggen omwille van de vastgestelde over
schrijding van de redelijke termijn2 40

• Doordat de strafrechter de beklaagde wel 
schuldig verklaart aan de hem ten laste gelegde feiten, is hij eveneens bevoegd 
om in voorkomend geval uitspraak toe doen over de burgerlijke vordering. 
De eenvoudige schuldigverklaring werd door het Hof van Cassatie geïntrodu
ceerd bij arrest van 9 december 1997 en later door de wetgever bevestigd2241

• 

Artikel 2lter V.T.Sv. voegt er wel aan toe dat de verdachte2242 ten aanzien van 
wie de eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken, ook wordt veroor
deeld in de kosten, en zo daartoe aanleiding bestaat, tot teruggave. Tevens is 
gestipuleerd dat de bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken. 

319. Of de eenvoudige schuldigverklaring eigenlijk wel als een straf kan be
schouwd worden, leek aanvankelijk niet helemaal duidelijk. In elk geval moest 
worden vastgesteld dat de eenvoudige schuldigverklaring niet werd toegevoegd 
aan artikel 7 Sw. en de loutere vermelding ervan in artikel 2lter V.T.Sv. op zich 
niet volstaat om een nieuwe straf in te voeren2243

• Ook tijdens de voorbereidende 
werkzaamheden werd door sommigen toegegeven dat het onduidelijk is "of de 
eenvoudige schuldigverklaring al dan niet een sanctie is en zo ja welke gevolgen 
daaraan moeten worden verbonden" 2244

• De minister wees er wel op dat de 
rechter die een eenvoudige schuldigverklaring oplegt, beslist geen straf op te 
leggen2245

• Tijdens de bespreking in de Senaat, verduidelijkte de minister boven
dien dat het soms geen nut meer heeft een straf uit te spreken2246

. Alles wijst er 
dus op dat ook de minister van oordeel is geweest dat de eenvoudige schuldig
verklaring geen sanctie uitmaakt2247

. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassa
tie blijkt ondertussen dat geen bijkomende straffen kunnen worden uitgespro
ken wanneer ten aanzien van de beklaagde een eenvoudige schuldigverklaring 
werd uitgesproken2248

• Daarmee lijkt aangetoond dat de eenvoudige schuldig-

2240 

2241 

2242 

2243 

2244 

2245 

2246 

2247 

2248 

Uiteraard impliceert de eenvoudige schuldigverklaring dat ook geen straf kan worden opgelegd die 
in normale omstandigheden als bijkomende straf aan de feiten zou kunnen worden gekoppeld. 
Zie supra, randnr. 308, p. 292. 
Eigenlijk diende de wetgever het woord "beklaagde" te hanteren. 
Zie ook het advies van de Raad van State in die zin (Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/4, 6). 
Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/5, 12. 
Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/5, 11. 
Pari. St. Senaat 1999-2000, nr. 2-279/3, 8. 
In die zin ook F. KlJTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 38, 142-143. 
Zie (impliciet) Cass. 10 december 2002, T Strafr. 2004, 126 en J.T 2004, 655, met noot F. 
KUTY. Een uitzondering geldt weliswaar voor de bijzondere verbeurdverklaring, die uitdrukke
lijk door de wetgever werd vermeld in de wet (art. 21ter tweede lid V.T.Sv.). Zie ook infra, 
randnr. 323, p. 311. 
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verklaring geen (hoofd)straf is2249
. 

Men kan zich ook afvragen of de eenvoudige schuldigverklaring een veroorde
ling inhoudt. De formulering van artikel 2 lter V.T.Sv. lijkt dat in elk geval te 
suggereren. Het uitspreken van een veroordeling tot een eenvoudige schuldig
verklaring heeft echter iets contradictorisch, omdat een veroordeling normaliter 
een straf met zich brengt, die er bij de eenvoudige schuldigverklaring net niet is. 
Men kan enkel veroordelen tot een straf2250

, niet tot een schuldigverklaring2251
. 

Daarenboven moet de uitgesproken straf in elk veroordelend vonnis worden 
vermeld2252

, wat bij gebreke aan straf niet kan bij een eenvoudige schuldigver
klaring. Een ander argument voor de stelling dat de eenvoudige schuldigverkla
ring geen veroordeling inhoudt, is het feit dat de wetgever herhaaldelijk de ver
gelijking maakte met de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Ook 
in dat geval is er geen veroordeling2253

• Ook uit de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie - waarbij de begrippen uit artikel 21ter V.T.Sv. blijkens de wil van de 
wetgever moeten worden geacht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken2254 

- kan 
men afleiden dat de rechter die de eenvoudige schuldigverklaring uitspreekt 
stopt bij het vaststellen van de schuld, en hij dus niet overgaat tot het uitspreken 
van een veroordeling. In het arrest van 9 december 19972255 verduidelijkte het 
Hof van Cassatie dat de rechter "kan volstaan met een schuldigverklaring". 
Ook in het arrest van 25 januari 20002256 wordt melding gemaakt van het "uit
spreken van een schuldigverklaring alleen". De bewoordingen van artikel 21 ter 
V.T.Sv. ("veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring") lijken dan ook niet 
zorgvuldig overwo?ien2257

, maar werden ondertussen wel overgenomen door het 
Hof van Cassatie22 8

. Als de eenvoudige schuldigverklaring een veroordeling uit
maakt, dan stelt zich trouwens de vraag waarom artikel 21 ter tweede lid V.T.Sv. 
nog vermeldt dat de beklaagde ook veroordeeld wordt in de kosten, en zo daar
toe aanleiding bestaat, tot teruggave. Die bepaling lijkt verdacht veel op 
artikel 6 tweede lid Probatiewet (dat betrekking heeft op de beklaagde ten aan
zien van wie de opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt gelast) 
en o~ artikel 11 van de wet op het sociaal verweer (betreffende de interne
ring) 259

. Een dergelijke bepaling heeft maar zin als er geen veroordeling is. 

2249 

2250 

22SI 

2212 

2253 

2214 

2255 

2256 

2257 

2258 

2259 

Ook bij een beslissing tot opschorting kunnen behoudens de verbeurdverklaring geen bijko
mende straffen worden opgelegd (zie bv. Cass. l april l 980, Pas. 1980, I, 954). 
Zie bv. art. 44 Sw.: de veroordeling tot de bij wet gestelde straffen wordt altijd uitgesproken, 
onverminderd de teruggave en de schadevergoeding die aan partijen mocht zijn verschuldigd. 
De schuldigverklaring moet de veroordeling tot een straf trouwens voorafgaan. 
Art. 195 Sv. 
Zie art. 1 § l, 1 ° Probatiewet. 
Zie de verklaring van de minister in die zin (Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/5, 6). 
Zie supra, voetnoot 2132. 
Zie supra, voetnoot 2134. 
F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 42, 147. 
Zie bv. Cass. 10 december 2002, T. Strafr. 2004, 126. 
Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoonte
misdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, B.S. 11 mei 1930, vervangen bij 
wet van 1 juli 1964, B.S. 17 juli 1964. 
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2.2.2. Gevolgen 

320. Vastgesteld moet worden dat de wetgever nagenoeg geen aandacht heeft 
besteed aan de juridische gevolgen van het uitspreken van een eenvoudige schul
digverklaring2260. De tekst van artikel 21 ter V. T.Sv. geeft enkel zekerheid nopens 
het feit dat de beklaagde die een eenvoudige schuldigverklaring wordt opgelegd 
ook wordt veroordeeld tot de kosten en desgevallend tot teruggave, en dat de 
bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken. Of ook de vele andere ge
volgen die met een veroordeling gepaard kunnen gaan van toepassing zijn in 
geval van eenvoudige schuldigverklaring, is een vraag die door de wetgever niet 
of zeer gebrekkig werd beantwoord. Hierna volgt een overzicht. 

2.2.2.1. De strafrechter is bevoegd voor de burgerlijke vordering 

321. Een eerste belangrijk gevolg van de eenvoudige schuldigverklaring, is dat de 
strafrechter - anders dan bij verjaring2261 - uitspraak kan doen over de burgerlijke 
vordering die gestoeld is op het misdrijf waarvoor de schuldigverklaring werd uit
gesproken. De strafrechter is immers op grond van de artikelen 3 en 4 V.T.Sv. be
voegd om de burgerlijke vordering te beoordelen indien hij vaststelt dat de schade 
voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit dat hij bewezen verklaart2262 . 
Dat de strafrechter ondanks het overschrijden van de redelijke termijn nog uit
spraak zou kunnen doen over de burgerlijke vordering, is één van de belangrijk
ste redenen geweest om het verval of de onontvankelijkheid van de strafvorde
ring als sanctie te verwerpen2263. Nochtans betekent het verval van de strafvor
dering helemaal niet dat strafrechter zich onbevoegd zou moeten verklaren voor 
de burgerlijke vordering, omdat de burgerlijke vordering in veel gevallen tijdig 
- vóór het overschrijden van de redelijke termijn - zal zijn ingesteld 2264, bijvoor
beeld door de klacht met burgerlijke partijstelling2265. 

2.2.2.2. Veroordeling tot de gerechtskosten 

322. De veroordeling tot de kosten van de strafvordering2266 blijkt uitdrukkelijk 

2260 

2261 

2262 

2263 

2264 

2265 

2266 

De bespreking hiervan tijdens de voorbereidende werkzaamheden was eerder summier (zie 
Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/5, 7 en 10). 
Tenzij wanneer de burgerlijke vordering tijdig werd gesteld (zie hierover supra, randnr. 263, 
p. 237). 
Cf. J. RozrE, "Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn", l.c., 5 en F. KuTY, 
"Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 49, 149. Zie bv. Cass. 13 februari 
1985, Arr. Cass. 1984-85, 807,j.T. 1985, 316 en Rev. dr. pén. 1985, 675 en Cass. 2 februari 
2000, Arr. Cass. 2000, 277, Verkeersrecht 2000, 298, De Verz. 2001, 490 enj.T. 2000, 400. 
Cf. supra, randnr. 314, p. 304. 
Zie supra, randnr. 263, p. 237. 
Ook door het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling wordt de burgerlijke vor
dering ingesteld. Het betreft immers de rechtshandeling waardoor een persoon die benadeeld 
wordt ten gevolge van een misdrijf een vordering instelt tot vergoeding van dit nadeel, en dit 
voor de strafrechtbanken, die moeten oordelen over de publieke vordering (R. VERSTRAETEN, 

o.c., 1990, nr. 27, 37). Overigens is niet vereist dat de vordering dadelijk tot in de details wordt 
uitgewerkt of dat er wordt geconcludeerd over het geëiste bedrag (Cass. 8 november 1995, 
Arr. Cass. 1995, 982 en Rev. dr. pén. 1996, 899). 
Welke voortspruit uit de artikelen 162, 176,194,211 en 365 Sv., al naar gelang het geval. Art. 
1017 Ger. W. geldt niet in strafzaken (Cass. 29 november 1983, Arr. Cass. 1983-84, 366 en 
R. W. 1983-84, 2762, met noot A. VANDEPLAS). 
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uit de bewoordingen van artikel 2lter tweede lid V.T.Sv., dat bepaalt dat de 
beklaagde wordt "veroordeeld in de kosten, en zo daartoe aanleiding bestaat, 
tot teruggave". Ook vóór de inwerkingtreding van voornoemde bepaling was in 
de rechtsleer al opgemerkt dat de eenvoudige schuldigverklaring gepaard moet 
gaan met de veroordeling van de beklaagde tot de gerechtskosten 2267. Toch bleek 
daaromtrent geen eensgezindheid te bestaan in de rechtspraak, omdat sommige 
rechtbanken argumenteerden dat de schuldigverklaring geen veroordeling in
houdt en er om die reden ook geen veroordeling tot de kosten kon worden uit
gesproken2268. 
Benevens deze kosten wordt voor elke criminele, correctionele en politiezaak 
door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van € 25 
opgelegd op grond van artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken. Ook 
hier bestond - omwille van het gebruik van de term "veroordeelde" - twijfel bij 
de rechtspraak2269 of de vergoeding kon worden uitgesproken lastens een be
klaagde die een eenvoudige schuldigverklaring werd opgelegd2270. Het Hof van 
Cassatie oordeelde echter reeds dat de veroordeling tot betaling van voor
noemde vergoeding betrekking heeft op de kosten en de verplichte aanvulling is 
van de beslissing waarbij het aan de beklaagde ten laste gelegde feit bewezen 
verklaard wordt2271

• Uit die rechtspraak kon worden afgeleid dat ook in geval 
van eenvoudige schuldigverklaring de vergoeding bedoeld in artikel 91 van 
voornoemd koninklijk besluit dient te worden opgelegd. 

2.2.2.3. Veroordeling tot de bijzondere verbeurdverklaring 

323. De wetgever heeft uitdrukkelijk gewenst dat ook bij eenvoudige schuldig
verklaring de verbeurdverklaring zou worden uitgesproken. Daarom werd in 
artikel 2lter tweede lid V.T.Sv. bepaald dat "de bijzondere verbeurdverklaring 
wordt uitgesproken". Zonder deze bepaling zou het opleg9en van de bijzondere 
verbeurdverklaring - die een bijkomende straf uitmaakt22 2 - niet mogelijk zijn 
geweest2273. Vreemd aan de formulering van artikel 21 ter tweede lid V. T.Sv. is 
wel dat de bijzondere verbeurdverklaring steeds lijkt te moeten worden uitge
sproken, terwijl het uitspreken van de verbeurdverklaring in sommige gevallen 
nochtans facultatief is2274. Het is wel zeer onlogisch dat een strafrechter die een 

2267 

2268 

2269 

2270 

2271 

2272 

22ï3 

2274 

J. RozrE, "Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn", l.c., 5. 
F. KuTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 50, 149, voetnoot 73, 
waar verwezen wordt naar onuitgeven rechtspraak. 
Maar blijkbaar niet bij de rechtsleer: zie J. RozrE, "Schuldigverklaring bij overschrijding van 
de redelijke termijn", l.c., 5. 
Zie F. KUTY, "Tendances réccntes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 51, 150, en de ver
wijzingen aldaar. 
Cass. 18 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 496 en Turnh. Rechts/. 1994-95, 31. In de beslissing die 
aanleiding gaf tot dit arrest was de opschorting van de uitspraak bevolen. Zie ook Cass. 19 juni 
1994 (Arr. Cass. 1994, 668), waar de vergoeding omschreven wordt als "een forfaitaire bij
drage in de kosten, welke veroorzaakt worden door de misdrijven waaraan zij (i.e. de beklaag
den) schuldig zijn bevonden". 
Cf. E. VAN MUYLEM, "(Bijzondere) verbeurdverklaring", in A. VANDEPLAS en P. ARNOU, Straf
recht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, 1993, losbl., nr. 5, 4. 
F. KuTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 53, 151. 
Zie bv. art. 42, 3 ° juncto art. 43bis Sw. 
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beklaagde veroordeelt, zelf kan beslissen of een welbepaalde verbeurdverklaring 
moet worden uitgesproken, terwijl hij dat niet zou kunnen doen indien hij voor 
hetzelfde feit een eenvoudige schuldigverklaring uitspreekt. Ook de wetgever 
heeft dat trouwens ingezien: wat de opschorting van de uitspraak betreft (waar 
zich een identiek probleem stelde omdat ook artikel 6 tweede lid Probatiewet 
geen facultatieve verbeurdverklaring mogelijk maakte), werd dit euvel wel ver
holpen. Deze bepaling stipuleert nu dat de bijzondere verbeurdverklaring op 
schriftelijke vordering van het openbaar ministerie kan worden uitges~ro
ken2275. De wetgever vergat echter ook artikel 2lter V.T.Sv. aan te passen 276, 
zodat een wetswijziging zich nog opdringt2277. 

2.2.2.4. De verbeurdverklaring als beveiligingsmaatregel 

324. In sommige gevallen kan een verbeurdverklaring ook als loutere veilig
heidsmaatregel worden opgelegd, voor zover dit ondubbelzinnig blijkt uit een 
wettelijke bepaling2278 . Gevaarlijke of schadelijke voorwerpen kunnen op die 
manier uit de omloop worden genomen, ongeacht aan wie ze toebehoren en zelfs 
in geval van vrijspraak van de beklaagde of verval van strafvordering (bijvoor
beeld omwille van verjaring), of wanneer de dader onbekend is gebleven2279. Een 
dergelijke vorm van verbeurdverklaring vindt haar grondslag in de aard van het 
voorwerp en niet in de persoon van de bezitter ervan2280. De maatregel is dan 
ook steeds mogelijk, en dus ook wanneer enkel een eenvoudige schuldigverkla
ring wordt uitgesproken. 

2.2.2.5. Veroordeling tot teruggave 

325. Ook de teruggave werd uitdrukkelijk in artikel 2lter tweede lid V.T.Sv. 
voorzien. Verbeurdverklaarde zaken die de burgerlijke partij toebehoren, zullen 
haar derhalve worden teruggegeven, zelfs bij verbeurdverklaring bij equi
valent2281. Ook elke andere derde die beweert recht te hebben op de verbeurd
verklaarde zaak, zal dit recht kunnen laten gelden2282. De teruggave wordt ove
rigens niet beschouwd als een straf, maar beoogt de beëindiging van een met de 
strafwet strijdige toestand2283

. 

227S 

2276 

2277 

2278 

2279 

2280 

2281 

2282 

2283 

Deze wijziging werd doorgevoerd bij art. 15 van de Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding 
van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring (B.S. 14 februari 2003). 
Hetzelfde geldt trouwens voor art. 11 van de Wet op het sociaal verweer. 
J. Roz1E, "Het lot van de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting en 
de ambtshalve veroordeling bij sociaalrechtelijke misdrijven in het geval van een veroordeling 
bij eenvoudige schuldigverklaring wegens overschrijding van de redelijke termijn", noot onder 
Cass. 15 oktober 2002, T. Strafr. 2004, 124. 
Cass. 3 november 1987, R. W. 1987-88, 1055, met noot A. VANDEPLAS. 

Zie o.m. Cass. 10 januari 1939, Pas. 1939, I, 15; Cass. 5 januari 1962, Pas. 1962, I, 529; Cass. 
19 december 1966, Pas. 1967, I, 497; Cass. 16 maart 1970, R. W. 1970-71, 785, met noot A. 
VANDEl'LAS; Cass. 23 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, 561 en R. W. 1987-88, 943, met 
noot D. MERCKX. Zie ook Gent 26 december 1974, R. W. 1975-76, 2091. 
Zie ook J. ROZIE, Voordeelsontneming. De wisselwerking tussen de toepassingsvoorwaarden 
en het rechtskarakter van de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoorde/en, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, nr. 60, 92. 
Art. 43bis derde lid Sw. 
Art. 43bis vierde lid Sw. 
Cass. 17 oktober 1984, Arr. Cass. 1984-85, 280. Zie ook Cass. 10 oktober 1972, Pas. 1973, 1, 150. 
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2.2.2.6. Geen bijdrage voor het bijzonder Fonds tot hulp aan de slacht-
offers van opzettelijke gewelddaden 

326. De verplichting tot betaling van de bijdrage ter financiering van het bijzon
der Fonds tot hulE aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden is welis
waar geen straf22 4

, maar kan toch niet worden toegepast wanneer een be
klaagde een eenvoudige schuldigverklaring wordt opgelegd2285 . Daarvoor is im
mers een veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf vereist2286. 

2. 2. 2. 7. Geen hoofdelijkheid? 

327. Gaat men er vanuit dat de eenvoudige schuldigverklaring geen veroorde
ling inhoudt2287, dan rijst de vraag of er wel sprake kan zijn van hoof delijkheid 
wat de kosten betreft indien verschillende daders voor hetzelfde misdrijf schul
dig werden bevonden. Die hoofdelijkheid kan immers slechts voortvloeien uit 
artikel 50 Sw., dat enkel betrekking heeft op alle wegens een zelfde misdrijf ver
oordeelde fersonen2288. Ook artikel 458 eerste lid WIB en artikel 73sexies BTW
Wetboek22 9 koppelen de hoofdelijkheid tot betaling van de ontdoken belasting 
aan een veroordeling. Daarom werd vóór de totstandkoming van artikel 2lter 
V.T.Sv. gezegd dat er geen s~rake kon zijn van hoofdelijkheid in geval van een
voudige schuldigverklaring2 90

. Dat standpunt werd door de wetgever trouwens 
onderschreven 2291

. Het Hof van Cassatie - dat de eenvoudige schuldigverklaring 
wel als een veroordeling beschouwt - besliste wel al dat bij een eenvoudige 
schuldigverklaring wegens een fiscaal misdrijf de hoofdelijke gehoudenheid tot 
de ontdoken belasting (~esteund op de art. 458 eerste lid WIB en 73sexies BTW
Wetboek) blijft bestaan 292

• 

Wat de hoofdelijke gehoudenheid tot ontdoken belasting betreft, werd overigens 
reeds de vraag gesteld of deze in het licht van de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en van het Arbitragehof - anders dan door 
de rechtspraak traditioneel wordt voorgehouden2291 

- geen punitieve invulling 
moet krijgen2294

• Dat standpunt wordt ook in de recentere doctrine bijgetre-

2284 
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2286 
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2288 

2289 

2290 

2291 

2292 

2293 

2294 

Cass. 25 oktober 1988, Arr. Cass. 1988-89, 228. 
J. Roz11:, "Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn", l.c., 5 en F. KUTY, 
"Tendances récentes en matière de del ai raisonnable", l.c., nr. 52, 151. 
Art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen (B.S. 6 augustus 
1985). 
Zie hierover supra, randnr. 319, p. 309. 
Hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de toegekende burgerlijke vordering lijkt daarente
gen geen probleem te stellen bij eenvoudige schuldigverklaring, omdat er wel sprake is van een 
veroordeling tot schadevergoeding wegens het misdrijf in kwestie. 
Wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, B.S. 17 juli 1969. 
J. ROZIE, "Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn", l.c., 5. 
Zie Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/5, 10. 
Cass. 15 oktober 2002, T. Strafr. 2004, 122, met noot J. RozIE. 
Zie Cass. 20 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 637. 
A. DE NAUW, "De rechten van de mens, stuwende kracht van een nieuwe golf van penalisering 
in het sociaal en fiscaal strafrecht", T. Strafr. 2001, 223, die opmerkt dat de aard en de ernst 
van de inbreuk zich verzetten tegen de traditionele kwalificatie als louter civielrechtelijk gevolg 
van de veroordeling. L. HUYBRECHTS lijkt zich voornoemde vraag niet te stellen, alhoewel hij 
de hoofdelijke gehoudenheid omschrijft als "een van de meest dreigende en zwaarste sancties 
van het fiscaal strafrecht" ("Fiscaal strafrecht", o.c., nr. 178, 93). 
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den2295. In dat geval is de hoofdelijkheid in fiscale aangelegenheden als bijko
mende straf in elk geval uitgesloten. 

2.2.2.8. Geen opname in het strafregister 

328. Reeds voorafgaand aan de totstandkoming van artikel 2lter V.T.Sv. was 
geopperd dat de eenvoudige schuldi~verklaring niet kan worden opgenomen in 
het strafregister van de betrokkene 296 . De wetgever zag trouwens in dat een 
vermelding van een eenvoudige schuldigverklaring in het strafregister enkel mo
gelijk zou zijn mits wettelijke regeling dienaangaande2297, maar heeft geen der
gelijke regeling uitgewerkt2298. De eenvoudige schuldigverklaring mag derhalve 
niet in het strafregister worden vermeld2299. 

2.2.2. 9. Geen ontzetting van recht of afzetting van titels 

329. In een aantal gevallen voorziet de wet dat de veroordeling tot welbepaalde 
feiten aanleiding moet of kan geven tot een ontzetting van bepaalde rechten. 
Een algemene regeling omtrent de ontzetting van recht is terug te vinden in de 
artikelen 31 tot 34 Sw., die betrekking hebben op de ontzetting van een aantal 
rechten, welke al naar gelang het geval levenslang of tijdelijk worden uitgespro
ken. Die ontzetting is verplicht voor de zwaarste feiten2300, maar facultatief in 
andere gevallen2301 . De ontzetting vormt een bijkomende straf bij de hoofd
straf2302 en kan derhalve niet worden opgelegd aan de beklaafrde ten aanzien van 
wie een eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken2 03

• 

Hetzelfde geldt ook voor de ontzetting van recht die door de artikelen 378 en 
382 Sw. wordt opgelegd ten aanzien van de "schuldigen" die veroordeeld wor
den wegens overtreding van de artikelen 372, 373, 375, 376, 377, 379 en 380 
Sw. (het betreft telkens zedenmisdrijven). Het gebruik van de term "schuldigen" 
verandert immers niets aan het feit dat de ontzetting van recht een bijkomende 
straf uitmaakt. 
Ook andere door de wet voorziene ontzettingen van recht (zie onder meer de 
art. 382 § 2 en 382bis Sw., art. 455 WIB en art. 4 § 2 van de Drugwet2304) ma-
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Zie M. ROZIE, "Fiscale fraude in relatie tot verbeurdverklaring", in D. VANDEKMEERSCH, B. 
DEJEMEPPE e.a., Beslag en verbeurdverklaring van criminele voordelen, Antwerpen, Maklu, 
2004, 222. 
J. ROZIE, "Schuldigverklaring bij overschrijding van de redelijke termijn", l.c., 5. 
Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/5, 7. 
Art. 590 Sv. maakt geen melding van de eenvoudige schuldigverklaring. Overigens zou de wet
gever ook de artikelen 619 Sv. (uitwissing van veroordelingen) en 621 Sv. (herstel in eer en rech
ten) moeten hebben aangepast, vermits die bepalingen nu enkel van toepassing zijn op veroor
delingen tot een straf. 
F. KuTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 76, 164. 
Zie art. 31 Sw. 
Zie de art. 32 en 33 Sw. 
Cass. 9 april 1997 (twee arresten), Arr. Cass. 1997, 420 en 425. Zie ook Cass. 10 juni 1998, 
Arr. Cass. 1998, 662. 
F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 61, 155. 
Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdo
vende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die 
kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psycho
trope stoffen, B.S. 6 maart 1921. 
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ken een straf uit2305 en kunnen bijgevolg niet worden gekoppeld aan een eenvou
dige schuldigverklaring. 
Een zelfde redenering geldt ook voor de in artikel 19 Sw. opgenomen afzetting 
van titels, graden, openbare ambten, of bedieningen en betrekkingen waarmee 
de veroordeelde bekleed is2306. 

2.2.2.10. Geen sluiting van bepaalde inrichtingen 

330. In sommige gevallen wordt het de rechter mogelijk gemaakt naast het op
leggen van de hoofdstraf ook de sluiting te bevelen van bepaalde inrichtingen. 
Voorbeelden daarvan vindt men in artikel 382 § 3 Sw., artikel 4 § 3 van de 
Drugwet en artikel 455 WIB. Een dergelijke maatregel maakt een bijkomende 
straf uit en kan niet worden opgelegd in geval van eenvoudige schuldigverkla
nng. 

2. 2. 2. 11. Geen beroepsverbod 

331. Bij veroordelingen tot een aantal door de wet opgesomde misdrijven kan 
de rechter die een beklaagde veroordeelt (zelfs voorwaardelijk), ook beslissen 
om die veroordeling gepaard te doen gaan met het verbod om bepaalde functies 
of beroepen uit te oefenen2307. Vroeger gold het beroepsverbod van rechtswege 
en werd het niet als een straf beschouwd2308. De wetgever paste de wettelijke 
regeling inzake het beroepsverbod evenwel aan in 19982309, waardoor het be
roepsverbod niet langer van rechtswege geldt, maar vervangen werd door een 
facultatief verbod, dat na een debat op tegenspraak kan worden opgelegd. Se
dertdien wordt aanvaard dat het beroepsverbod een bijkomende straf uit
maakt2310. Derhalve kan geen beroepsverbod worden opgelegd samen met een 
eenvoudige schuldigverklaring2311 . 

2.2.2.12. Geen publicatie of verspreiding van vonnissen of arresten 

332. De bekendmaking of verspreiding van de beslissing is één van de (zelfstan
dige) straffen die ten aanzien van een rechtspersoon kunnen worden opge
legd2-m_ Net zoals de andere specifiek op rechtspersonen toepasselijke straffen 
(de ontbinding, het verbod een werkzaamheid die deel uitmaakt van het maat-
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2H2 

Zie bv. wat art. 4 § 2 van de Drugwet betreft Cass. 4 december 1944, Pas. 1945, I, 59. 
F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 66, 157-158. 
Zie het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde ver
oordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, 
B.S. 27 oktober 1934. 
Cass. 13 juli 1936, Pas. 1936, I, 351. 
Wet van 2 juni 1998, B.S. 22 augustus 1998. 
Cass. 2 juni 1999, Arr. Cass. 1999, 763, R.W. 1999-2000, 1267, met noot G. ScHOORENS en 
B. WINDEY, en J.L.M.B. 1999, 1380. Zie evenwel ook Cass. 14 mei 2002, Rev. dr. pén. 2003, 
903, dat niet met zoveel woorden de aard van het facultatieve verbod omschrijft, maar ander
zijds ook niet lijkt te betwisten dat het beroepsverbod inderdaad een bijkomende straf uit
maakt. Zie tevens Cass. 17 mei 2005, A.R. P.04.1571.N., onuitg. 
In die zin ook F. KuTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 65, 157. 
Art. 7bis Sw. 
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schappelijk doel te verrichten en de sluiting van een of meer inrichtingen) is ook 
deze straf uiteraard onverenigbaar met de eenvoudige schuldigverklaring. 
Soms voorziet de wet echter ook ten aanzien van natuurlijke personen in de 
aanplakking of bekendmaking van vonnissen of arresten2313. Meestal maakt de 
aanplakking of bekendmaking dan een bijkomende straf uit231 4, die derhalve 
niet kan worden opgelegd in combinatie met een eenvoudige schuldigverklaring. 
Van bepaalde vormen van aanplakking, vooral deze in de sfeer van het econo
misch strafrecht, wordt soms echter gezegd dat het een beveiligingsmaatregel 
betreft, wat zou betekenen dat zij wel kunnen worden opgelegd in geval van 
eenvoudige schuldigverklaring2315. Daar moet nog worden aan toegevoegd dat 
de aanplakking ook op grond van artikel 1382 B.W. kan worden bevolen als 
burgerlijke herstelmaatregel2316. Dat is uiteraard perfect verenigbaar met een 
eenvoudige schuldigverklaring. 

2.2.2.13. Geen wettelijke onbekwaamheid 

333. Artikel 22 Sw. bepaalt dat de wettelijke onbekwaamheid aan de veroor
deelde de bekwaamheid ontneemt om zijn goederen te beheren en erover te be
schikken, behalve bij testament en bij huwelijkscontract. In staat van wettelijke 
onbekwaamheid zijn tijdens de duur van hun straf zij die op tegenspraak zijn 
veroordeeld tot levenslange of tijdelijke opsluiting, tot levenslange hechtenis of 
hechtenis voor een termijn van 10 tot 15 jaar of een langere termijn, of tot hech
tenis voor een termijn van 5 tot 10 jaar, hetzij in geval van herhaling, hetzij in 
geval van samenloop van verscheidene misdaden2317. De onbekwaamheid houdt 
wel op te bestaan wanneer de veroordeelde kwijtschelding van zijn straf ver
krijgt of vervanging van die straf door een andere straf welke die onbekwaam
heid niet ten gevolge heeft2318. 
De wettelijke onbekwaamheid is geen straf in de eigenlijke zin van het woord, 
maar een zuiver civielrechtelijke maatregel2l19. Gezien er evenwel maar sprake 
kan zijn van wettelijke onbekwaamheid tijdens de duur van de straf, kan een 
eenvoudige schuldigverklaring nooit aanleiding geven tot een wettelijke onbe
kwaamheid2320. 

2313 

2314 

2315 

2316 

2317 

2318 

2319 

2320 

Zie o.m. art. 18 Sw., art. 457 Sw., art. 502 Sw., art. 459 WIB en art. 11 van de Wet van 
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld (B.S. 9 februari 1993). 
Zie meer uitgebreid A. VANDEPLAS, "Aanplakking van rechterlijke beslissingen", in A. VANDE

PLAS en P. ARNOU, Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1993, losbl., nrs. 4-8, 3-4a. 
Zie hierover F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 73, 161. 
A. VANDEPLAS, "Aanplakking van rechterlijke beslissingen", l.c., nr. 9, 5. 
Art. 21 Sw. 
Art. 90 Sw. 
W. VAN LAETHEM, "Wettelijke onbekwaamheid van veroordeelden", in A. VANDEPLAS en 
P. ARNOU, Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1993, losbl., nr. 1, 3. 
Zie ook F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 64, 157. 
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2.2.2.14. Geen verval van het recht tot sturen, tenzij als beveiligings-
maatregel 

334. Het verval van het recht om een voertuig te besturen is een sanctie die, al 
naar gelang het geval, verplicht of facultatief wordt uitgesproken2321 . Het verval 
van het recht tot sturen kan levenslang of tijdelijk zijn. Een dergelijk verval kan 
niet worden uitgesproken in combinatie met een eenvoudige schuldigverklaring. 
Daarentegen kan het verval van het recht tot sturen dat gegrond is op een licha
melijke ongeschiktheid2322 steeds worden opgelegd, omdat het een beveiligings
maatregel betreft. 

2.2.2.15. Geen beletsel voor toekomstig uitstel of opschorting 

335. Om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te kunnen genie
ten, moet onder meer worden vastgesteld dat de betrokkene nog niet is veroor
deeld tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 
maanden2m. Uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf is mogelijk wanneer 
de beklaagde nog niet werd veroordeeld tot een criminele straf of tot een hoofd
gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden2324

• Uit die bepalingen volgt 
noodgedwongen dat een eenvoudige schuldigverklaring nooit een beletsel kan 
zijn voor een toekomstige opschorting van de uitspraak of een toekomstig uitstel 
van de tenuitvoerlegging van de straf2 125

• De eenvoudige schuldigverklaring is 
overigens niet vermeld op het strafregister2

l26, zodat de strafrechter die nadien 
nog moet oordelen over andere feiten er in de regel geen kennis van zal hebben. 

2. 2. 2. 16. Geen grondslag voor wettelijke herhaling 

336. Wettelijke herhaling is slechts mogelijk indien er op het ogenblik van het 
plegen van de nieuwe feiten sprake is van een vroegere in kracht van gewijsde 
getreden veroordeling tot een straf2327. Gezien dat niet het geval is wanneer en
kel een eenvoudige schuldigverklaring werd uitgesproken, zal die schuldig
verklaring geen aanleiding kunnen geven tot een toestand van wettelijke herha
lingn2s. 

2.2.2.17. Geen grondslag voor herziening 

337. De herziening vormt een beroep dat uitzonderlijk kan worden ingesteld 
tegen beslissingen van veroordeling of internering die in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, die dwalingen omtrent het recht zouden kunnen vormen2329

• De ontvan
kelijkheid van een verzoek tot herziening hangt niet af van een verklaring van 
schuld in correctionele of criminele zaken, maar wel van de veroordeling tot een 

2 n 1 Art. 38 Wegverkeerswet. 
2'.\22 

232.l 

2324 

2325 

2326 

2327 

2328 

2329 

Art. 42 Wegverkeerswet. 
Art. 3 eerste lid van de Probatiewet. 
Art. 8 § 1 eerste lid van de Probatiewet. 
Zie ook F. KuTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 77, 164. 
Cf. supra, randnr. 328, p. 314. 
Zie de art. 54-56 Sw. 
Dit is overigens ook zo in geval van opschorting of internering. 
Zie art. 443 Sv. 
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hoofdstraf, correctioneel of crimineel, of tot internering2330. Bij gebrek aan een 
veroordeling tot een hoofdstraf of tot internering is de voorziening niet ontvan
kelijk, zelfs indien een verbeurdverklaring werd uitgesproken2331 . Een eenvou
dige schuldigverklaring lijkt daarom niet voor herziening vatbaar te zijn2332. 

2.2.2.18. Geen terbeschikkingstelling van de regering 

338. Gelet op het voorgaande kan de eenvoudige schuldigverklaring geen aan
leiding geven tot een terbeschikkingstelling van de regering die voortvloeit uit de 
staat van recidive van de betrokkene2333. Ook een terbeschikkingstellin~ van de 
regering op grond van artikel 23bis van de wet op het sociaal verweer2 34 - dat 
niet vereist dat de betrokkene als recidivist of gewoontemisdadiger kan worden 
bestempeld - is echter onmogelijk in geval van eenvoudige schuldigverklaring. 
De terbeschikkingstelling van de regering is immers een strafmaatregel2335, die 
tot gevolg heeft dat de veroordeelde na afloop van de ~evangenisstraf onder het 
toezicht wordt geplaatst van de minister van Justitie23· 6• Een dergelijke maatre
gel is niet verenigbaar met de eenvoudige schuldigverklaring. 

2.2.2.19. Geen voorwaardelijke schuldigverklaring 

339. De wetgever heeft niet in de mogelijkheid voorzien om aan de eenvoudige 
schuldigverklaring bepaalde voorwaarden te koppelen, zoals de rechter bijvoor
beeld wel kan doen bij het verlenen van de gunst van opschorting van de uit
spraak. Dat werd nochtans wel door de Raad van State gesuggereerd2337. Bij 
gebrek aan wettelijke regeling is het opleggen van voorwaarden derhalve onmo
gelijk233s_ 

2.3. Financiële compensatie 

340. In beginsel is een louter financiële tegemoetkoming onvoldoende ter com
pensatie van het door de overschrijding van de redelijke termijn toegebrachte 
leed. De toenmalige Commissie oordeelde immers reeds dat een loutere schade
vergoeding geen passende en voldoende compensatie uitmaakt2339. In de regel 
dient de compensatie dus ergens anders uit te bestaan. 

LBO 

2331 

Cass. 19 januari 2000, Arr. Cass. 2000, 142, R. Cass. 2001, 111, met noot R. DECLERCQ, en 
].T 2000, 363, met noot F. ROGGEN. 
Ibid. 

2332 In die zin ook F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 80, 165-
166. 

2333 

2334 

2335 

2336 

2337 

2B8 

2339 

Zie de art. 22 en 23 van de wet op het sociaal verweer. 
Dat toepassing vindt bij een veroordeling op grond van een aantal in die bepaling opgesomde 
zedenmisdrijven. 
Cf. Cass. 5 juni 1984, Arr. Cass. 1983-84, 1310. Zie ook Cass. 11 december 1933, Pas. 1934, 
1, 96; Cass. 15 januari 1934, Pas. 1934, 1,138; Cass. 22 juli 1955, Pas. 1955, I, 270 en Cass. 
4 april 1978, Pas. 1978, I, 858. 
Zie art. 25 wet op het sociaal verweer. 
Advies Raad van State, Pari. St. Kamer 1998-99, nr. 1961/4, 6. 
F. KUTY, "Tendances récentes en matière de delai raisonnable", l.c., nr. 79, 165. 
Zie supra, voetnoot 2116. 
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Wordt de beklaagde echter vrijgesproken of buiten vervolging gesteld, of werd 
de strafvordering onontvankelijk of vervallen verklaard (bijvoorbeeld omwille 
van verjaring), dan is het verlenen van een financiële compensatie uiteraard de 
enige vorm van genoegdoening die nog kan worden verleend. Dat is ook het 
geval wanneer de internering wordt uitgesproken ten aanzien van de dader van 
het vervolgde misdrijf. 

AFDELING 5 

Het remediëren van de overschrijding van de redelijke termijn 
tijdens de loop van het strafproces 

341. Soms moet reeds tijdens het vooronderzoek of bij het afsluiten ervan wor
den vastgesteld dat het onderzoek zoveel tijd in beslag heeft genomen dat de 
redelijke termijn op dat ogenblik al is overschreden. Ook tijdens het proces ten 
gronde moet soms worden vastgesteld dat de redelijke termijn ondertussen werd 
overschreden, bijvoorbeeld doordat teveel tijd verstreek tussen de beslissing in 
eerste aanleg en de inleiding van de zaak in graad van beroep. 
De vraag rijst dan ook of de verdachte die met een dergelijke termijnover
schrijding wordt geconfronteerd, zomaar lijdzaam moet toezien hoe het onder
zoek of het proces verder aansleept, en welke mogelijkheden hem al dan niet ter 
beschikking worden gesteld om een snellere behandeling van zijn zaak te beko
men. 
Die vraag is sedert het arrest Kudla2340 van groot belang. Met dit arrest sloeg het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens immers een nieuwe weg in, in de 
hoop het groeiende aantal klachten wegens overschrijding van de redelijke ter
mijn in te dijken2341

. Voor het eerst ging het Europees Hof na of er los van de 
schending van artikel 6.1. EVRM ook sprake was van een schending van artikel 
13 EVRM, dat de staten de verplichting oplegt in een daadwerkelijk rechts
middel te voorzien om de schending van een in het verdrag bepaald recht aan te 
klagen2342

• Dit rechtsmiddel moet het voor de verdachte die wordt geconfron
teerd met een overschrijding van de redelijke termijn mogelijk maken om die 
schending van artikel 6.1. EVRM te doen ophouden en een passend rechts
herstel te bekomen. Het Europees Hof acht een rechtsmiddel in overeenstem
ming met artikel 13 EVRM wanneer het de verdachte in de mogelijkheid stelt 
om hetzij een beslissing ten gronde te doen bespoedigen, hetzij een passend 
rechtsherstel te bekomen voor een overschrijding die reeds plaatsvond2343

• Arti-

2340 

2341 

2142 

EHRM 26 oktober 2000, Kudla t. Polen, Reports, 2000-XI, R. W. 2002-03, 714,]. T. 2001, 
222, Rev. trim. D.H. 2002, 169, met noot J. FLAUSS, C.D.P.K. 2001, 267, met noot 
P. DüCQUIR, N.J.B. 2000, 2192, en N.j. 2001, 594. 
Zie meer uitgebreid J. FLAUSS, "Le droit à un recours effectif au secours de la règle du délai rai
sonnable: un revirement de jurisprudence historique", noot onder EHRM 26 oktober 2000, 
Kudla t. Polen, Rev. trim. D.H. 2002, 179-201 en P. DoC:QUIR, "Délai raisonnable: l'exigence 
d'un recours effectif en droit interne", noot onder EHRM 26 oktober 2000, Kudla t. Polen, 
C.D.P.K. 2001, 273-276. Zie ook S. VANDROMME, l.c., nr. 7, 190. 
Zie over de oorsprong van art. 13 EVRM o.m. A. DRZEMC:ZEWSKI en Ch. G!AKOUMOPOULOS, 
"Article 13", in L.E. PETIITI, E. DEC:AllX en P.H. IMBERT (eds.), La convention européenne des 
droits de l'homme: commentaire article par article, Parijs, Economica, 1995, 456-457. 
EHRM 14 juni 2005, Krasuski t. Polen, onuitg., § 66. 
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kei 13 EVRM vervult aldus een belangrijke scharnierfunctie tussen het recht op 
berechting binnen een redelijke termijn (en andere materiële rechten vervat in 
het verdrag) enerzijds en de bepalingen van het verdrag die voorzien in het rech
terlijk toezicht door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ander
zijds2344. 

342. Of een verdachte in het Belgisch rechtssysteem iets kan aanvangen wan
neer hij tijdens de loop van het onderzoek met een overschrijding van de rede
lijke termijn te maken krijgt, is maar zeer de vraag. Het is juist dat de positie van 
de inverdenkinggestelde wel verbeterd werd sedert de wet van 12 maart 
19982345, omdat deze nu op grond van artikel 136 Sv. de zaak aanhangig kan 
maken bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling wanneer ze langer dan een jaar 
aansleept. Toch bleek die mogelijkheid ook voor het Europees Hof geen overtui
gend ar~ument om te stellen dat aan de voorwaarde van artikel 13 EVRM is 
voldaan 346. De Kamer van Inbeschuldigingstelling kan het verdere verloop van 
het onderzoek misschien wel bespoedigen, maar is geenszins bij machte om 
daadwerkelijk een einde te stellen aan de overschrijding van de redelijke termijn 
en te voorzien in een daadwerkelijk rechtsherstel voor de inverdenkinggestelde. 
Dit heeft uiteraard alles te maken met het beperkte sanctioneringsarsenaal waar
over de Kamer van Inbeschuldigingstelling beschikt ingeval van overschrijding 
van de redelijke termijn2347. Artikel 13 EVRM vereist dat het beroep bij de na
tionale instantie tot gevolg heeft dat deze zich kan uitspreken over de schending 
van een recht dat door het verdrag wordt beschermd, én dat die instantie in geval 
van schending van dat recht ook maatregelen tot herstel kan uitspreken. Deze 
voorwaarden worden traditioneel door het Europees Hof als volgt verwoord: 
"The Court reiterates that the effect of article 13 is to require the provision of a 
domestic remedy allowing the competent national authority to deal with the 
substance of the relevant convention complaint and to grant appropriate relief, 
although Contracting States are afforded some discretion as to the manner in 
which they comply with their obligations under this provision" 2348. De rol van 
de Kamer van Inbeschuldigingstelling inzake het beoordelen van een gebeurlijke 
overschrijding van de redelijke termijn lijkt aan geen van beide voorwaarden 
van artikel 13 EVRM te voldoen. In een arrest van 8 november 2005 bevestigde 
het Hof van Cassatie dat het in de regel de rechter is die uitspraak doet ten 
gronde die moet oordelen of de redelijke termijn is overschreden en welk gevolg 

2344 

2 '.\45 

2146 

2347 

2348 

M. CROMHEEC:KE en V. STAELENS, "Artikel 13. Recht op daadwerkelijke rechtshulp", in J. 
VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Il, Antwerpen, Intersentia, 2004, nr. 
4, 79. 
Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opspo
ringsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, B.S. 2 april 1998. 
Zie EHRM 15 juli 2002, Stratégies et Communications et Dumoulin t. België (E.H.R.C. 2002, 
2 en]. T. 2003, 39) waarbij België werd veroordeeld wegens schending van art. 6.1. én art. 13 
EVRM. 
Zie S. VANDROMME, o.c., nr. 30, 195. Zie ook Ch. VAN DEJ>. WYNGAERT, o.c., 593, die zich 
afvraagt of de ontoelaatbaarheid van de strafvordering in dat geval niet de enig mogelijke sanc
tie zou moeten zijn. 
Zie o.m. EHRM 15 november 1996, Chahal t. Verenigd Koninkrijk, Reports 1996, § 145; 
EHRM 27 augustus 1997, Anne-Marie Andersson t. Zweden, Reports 1997, § 40; EHRM 
28 juli 1998, Ergi t. Turkije, Reports 1998, § 96; EHRM 5 februari 2002, Conka e.a. t. België, 
N.j.C.M. 2002, 894 en Rev. trim. D.H. 2003, 177, § 75, EHRM 20 juni 2002, Al-Nashif t. 
Bulgarije, E.H.R.C. 2002, 66, § 132 en EHRM 26 mei 2005, Debelié t. Kroatië, onuitg., § 44. 
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hieraan moet worden gekoppeld2149
• Het Hof voegde er nog aan toe dat het 

middel dat aanvoert dat het rechtsherstel voor de schending van artikel 6.1 
EVRM ook voor de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de ge
grondheid van de strafvordering moet kunnen verkregen worden, faalt naar 
recht. Deze rechtspraak heeft tot gevolg dat een verdachte of inverdenkingge
stelde die tijdens een vooronderzoek geconfronteerd wordt met een overschrij
ding van de redelijke termijn pas rechtsherstel kan verkrijgen voor de bodem
rechter, terwijl het op dat ogenblik niet eens vaststaat dat die inverdenkingge
stelde ook daadwerkelijk naar een bodemrechter zal verwezen worden. Het Hof 
van Cassatie heeft hiermee formeel geaffirmeerd dat er in ons recht geen moge
lijkheid tot rechtsherstel is in de loop van het vooronderzoek. Ook na de wet 
van 12 maart 1998 lijkt een nieuwe veroordeling van ons land door het Euro
pees Hof voor de Rechten van de Mens derhalve niet te vermijden. 

2349 Cass. 8 november 2005, A.R. P.05.1191.N, onuitg. 
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HOOFDSTUK 111 

Redelijke termijn versus verjaring 

van de strafvordering 

AFDELING 1 

Vergelijking van beide sanctioneringsstelsels 

343. Zowel de redelijke termijn als de verjaring van de strafvordering sanctio
neren de al te lange duur van een strafproces. Of er eigenlijk wel nood is aan 
twee verschillende sanctioneringsmechanismen om die termijnoverschrijdingen 
tegen te gaan, lijkt een voor de hand liggende vraag te zijn. Om die vraag te 
kunnen beantwoorden, is het belangrijk de concrete verschilpunten tussen beide 
sanctioneringswijzen te kennen. 

344. Een eerste belangrijke vaststelling die hierbij moet worden gedaan, is dat 
de verjaring van de strafvordering en de redelijke termijn elk een ander aan
vangspunt kennen. Dat is te wijten aan de verschillende invalshoek die wordt 
gehanteerd: waar de verjaring van de strafvordering een rechtsinstrument is dat 
in het algemeen belang werd ontwikkeld, vertrekt de redelijke termijn in hoofd
orde vanuit de idee van de bescherming van het individu. Daarom begint de 
verjaringstermijn reeds te lopen op het ogenblik waarop het strafbaar feit wordt 
gepleegd2350

, terwijl de redelijke termijn pas aanvangt wanneer de betrokkene 
op de hoogte is van de tegen hem ingestelde strafvervolging2351

. Concreet gevolg 
daarvan is dat een strafvordering reeds kan verjaard zijn zonder dat de redelijke 
termijn ooit is beginnen lopen. De vereiste van berechting binnen een redelijke 
termijn biedt dan ook geen waarborg tegen het instellen van een strafvervolging 
lang na de feiten: enkel de verjaring kan dergelijke laattijdige vervolgingen ver
hinderen 2352

• 

Die andere invalshoek heeft anderzijds ook tot gevolg dat de vereiste van berech
ting binnen een redelijke termijn het mogelijk maakt om bepaalde strafvervol
gingen als onredelijk te bestempelen omwille van het lange tijdsverloop, niette
genstaande er nog geen sprake is van verjaring. Verjaringstermijnen zijn immers 
abstract en kunnen daardoor onmogelijk in elke casus tot een billijk resuttaat 
leiden. Het recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht, brengt bo
vendien met zich dat de rechter bij het beoordelen van het tijdsverloop met ele
menten rekening kan houden die eigen zijn aan de zaak, wals de houding van 
de gerechtelijke autoriteiten of van de beklaagde. Zo kan een periode van stil
stand op zich doorslaggevend genoeg zijn om de overschrijding van de redelijke 
termijn vast te stellen, terwijl diezelfde periode op zich wellicht niet zou volstaan 

2 ~50 Zie hierover supra, randnr. 145, p. 127 e.v. 
2351 Zie hierover supra, randnr. 280, p. 261 e.v. 
2.152 Dit uiteraard onverminderd de gevolgen van een gebeurlijke schending van het recht van ver

dediging en het recht op een eerlijk proces. 
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om tot de verjaring van de strafvordering te besluiten. De redelijke termijn lijkt 
daardoor beter te beantwoorden aan de maatschappelijke behoefte tot indivi
dualisering. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat verjaringstermijnen meer 
voorspelbaar zijn en dus meer zekerheid bieden voor de verdachte: eens de ver
jaringstermijn is verstreken, staat het hieraan te verlenen gevolg immers vast. 
Toch moet worden vastgesteld dat naarmate de case-law van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens groeit, er ook bepaalde grenzen kunnen worden 
getrokken die niet zonder overschrijding van de redelijke termijn lijken te kun
nen worden overschreden. Maar een feitelijke appreciatie zal per definitie altijd 
minder voorspelbaar zijn dan een abstracte, vaststaande termijn2353

• 

345. Een andere belangrijke vaststelling is dat - althans wat ons rechtsstelsel 
betreft - de gevolgen van het verstrijken van de verjaringstermijn verregaander 
zijn dan de gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn. Enkel in het 
eerste geval is de strafvordering vervallen, wat met zich brengt dat er geen uit
spraak meer kan worden gedaan over de schuldvraag. De loutere overschrijding 
van de redelijke termijn daarentegen, staat er niet aan in de weg dat nog uit
spraak wordt gedaan over de schuldvraag. Bovendien kan in dat geval zelfs nog 
een - weliswaar gereduceerde - sanctie worden opgelegd. De grote mate van 
rechtszekerheid die met een verjaringsregime gepaard gaat2314

, ontbreekt dan 
ook bij de redelijke termijn. De sanctie is immers vooraf niet gekend en kan zelfs 
grondig verschillen al naargelang de rechter die uitspraak moet doen over de 
strafvordering. Dat is ongetwijfeld het belangrijkste nadeel dat in ons rechts
stelsel aan de redelijke termijn verbonden is. 

AFDELING 2 

Welk sanctioneringsstelsel verdient de voorkeur? 

346. De vraag moet worden beantwoord of de verjaring en de redelijke termijn 
als beide sanctioneringsstelsels voor termijnoverschrijding naast elkaar moeten 
bestaan, dan wel of kan gewerkt worden met een van beide alleen. Het is een feit 
dat de redelijke termijn als sanctioneringsmechanisme recenter van aard is dan 
de verjaring van de strafvordering en er voorheen dus enkel rekening diende 
gehouden te worden met de verjaringstermijnen. Het feit dat er thans zowel een 
verjaringsregeling bestaat als het recht op berechting binnen een redelijke ter
mijn, is dan ook puur historisch gegroeid. 
Toch kan niet zomaar gezegd worden dat één van beide sanctioneringsmecha
nismen overbodig is omwille van het bestaan van de andere. Het feit dat de 
redelijke termijn werd ingevoerd en heden ten dage tot zoveel rechtspraak aan
leiding geeft waarbij een schending van artikel 6.1. EVRM wordt aangenomen, 
wijst er immers duidelijk op dat de verjaring van de strafvordering in heel wat .. 
nn 

23)4 

Cf. M.A. COili: (o.c., 41), die spreekt van "the idiosyncratic subjectivity, whereby ea2h judge 
has a different personal standard". Het is trouwens omwille van deze rechterlijke willekeur dat 
in de Verenigde Staten meer en meer werd overgestapt naar statutory time limitations (zie hier-
over M.A. CoDE, o.c., 39-74). ' 
Voor zover dat regime voldoende werkbaar en doorzichtig is om door iedereen te worden 
begrepen en gehanteerd, wat in ons land thans echter lang niet het geval is. 
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gevallen een onvoldoende waarborg blijkt te zijn. Dat geldt in elk geval voor de 
continentale rechtsstelsels. In de Angelsaksische rechtsstelsels - waar de eigen
lijke verjaring doorgaans enigszins beperkter is2355 

- blijkt men toch minder te 
kampen te hebben met overschrijdingen van de redelijke termijn. Dat is bijvoor
beeld zo in het Verenigd Koninkrijk, waar de verjaring nog veel meer dan in de 
andere Angelsaksische rechtsstelsels beperkt en zelfs nagenoeg onbestaande 
is2356 . Maar men mag hierbij ook niet over het hoofd zien dat in het Angelsak
sische recht doorgaans andere vereisten aan de grondslag liggen van een snelle 
berechting, wat tot gevolg heeft dat andere elementen dan een formele verja
ringsregeling er aanzetten tot celeriteit. Zo is er in Schotland de zogenaamde 
"110 day rule" 2357, die tot gevolg heeft dat er heel wat druk op de vervolgende 
instanties wordt gelegd om zaken waarin een verdachte in voorlopige hechtenis 
wordt genomen snel voor de rechter te brengen2358 . De "110 day rule" werd 
ingevoerd door de Schotse Crimina! Procedure Act van 1887, maar sedertdien 
een aantal malen aangepast. Enigszins gebaseerd op deze regel is de "100-day 
rule" die in de Verenigde Staten werd ingevoerd door de Speedy Trial Act van 
19742359. Het Amerikaanse systeem is wel iets soepeler wat de berekening en de 
gevolgen van een termijnoverschrijding betreft, onder meer doordat de rechter 
er in sommige gevallen kan beslissen om de zaak af te wijzen zonder afstand van 
recht, zodat een nieuwe vervolging mogelijk blijft2360. De Speedy Trial Act 
maakt het ook mogelijk dat een bijkomende sanctie (zoals een geldboete of een 
schorsing) wordt opgelegd aan de raadslieden van de vervolging of de verdedi
gmg wanneer er sprake is van doelbewuste en ongerechtvaardigde vertra
ging236I _ 

2355 

2356 

2357 

2i58 

2"l59 

2360 

2361 

De statutes of limitations omvatten meestal niet alle strafbare feiten. 
Cf. L. H. LEIGH, "The protection of the rights of the accused in pre-trial procedure: England 
and Wales", in J.A. ANDREWS (ed.), Human Rights in crimina! procedure. A comparative study, 
Den Haag, Martinus Nijhof Publishers, 1982, 49-51. Deze auteur wijt dit onder meer aan het 
feit dat de vervolgende instantie niet noodzakelijk alle inbreuken vervolgt, omdat het aantal 
bewezen feiten toch geen weerslag heeft op de strafmaat. Anders dan in de continentale landen 
is er dus geen behoefte aan een zoektocht naar "the search for total truth" (opvallend genoeg 
wordt ook bij ons heden ten dage meer en meer gesproken over de nood aan "recherche
management"). Is een onderzoek toch van lange duur, wat doorgaans het geval is bij complexe 
vormen van financiële misdrijven, dan wordt de verdachte bovendien slechts zelden in voor
hechtenis genomen. 
Het betreft een strikte vervaltermijn die een aanvang neemt bij de inhechtenisneming van de 
verdachte, en eindigt bij de aanvang van het proces. Oorspronkelijk was het proces zelfs inbe
grepen in de termijn van 110 dagen, doch dit werd gewijzigd door de Schotse Crimina! Justice 
Act van 1980 (zie M.A. CODE, o.c., 73). Een verlenging kan wel worden toegestaan door een 
High Court Judge voor zover er geen sprake is van enige tekortkoming in hoofde van de ver
volgende instantie (art. 14, 3 Crimina[ Justice Act). 
Zie hierover Ch. N. ST0DDART, "Human rights in crimina[ procedure: the Scottish experience", 
in J.A. ANDREWS (ed.), Human Rights in crimina/ procedure. A comparative study, Den Haag, 
Martinus Nijhof Publishers, 1982, 135. 
Zie C. C0RBETT en Y. KoRN, "Custody time limits in serious and complex cases: will they work 
in practice?", Crim. L. R. 1987, 739. Ook hier neemt de maximumtermijn een aanvang bij de 
vrijheidsberoving, en loopt tot aan de aanvang van het proces (M.A. CODE, o.c., 54 ). 
M.A. CODE, o.c., 54. Die mogelijkheid werd in de doctrine reeds omschreven als "a toothless 
remedy which rewards delay with further delay" (R.L. MISNER, "Legislatively Mandated 
Speedy Trials", Crim. L.j. 1984, afl. 8, 17). 
M.A. Com., o.c., 54. 

LARCIER 



Hoofdstuk 111 • Redelijke termijn versus verjaring van de strafvordering 325 

Ook in ons rechtsstelsel zijn er wel bepalingen die werden opgelegd met het oog 
op een snelle rechtsgang2362

, doch deze zijn doorgaans niet op straffe van nietig
heid voorgeschreven. Van die bepalingen, die in de praktijk nagenoeg als onbe
staande worden beschouwd, kan dan ook geen enkele druk uitgaan om een zaak 
sneller te behandelen. 
Anderzijds kan enkel de verjaring van de strafvordering laattijdig ingestelde ver
volgingen tegengaan, omdat de redelijke termijn pas begint te lopen eenmaal de 
verdachte kennis krijgt van het lastens hem gevoerde onderzoek. Anders gesteld: 
de gebreken van het ene systeem worden door het bestaan van het andere sys
teem ondervangen. Daarom is het louter afschaffen van een van beide systemen 
allesbehalve wenselijk. Wel kan worden nagegaan of de verjaring of de redelijke 
termijn niet in die zin kunnen worden aangepast dat zij op zichzelf een vol
doende sanctioneringsmechanisme voor termijnoverschrijdingen kunnen uitma
ken, zodat niet langer twee verschillende sanctioneringsmechanismen naast el
kaar zouden moeten bestaan. Die vraag wordt verder nader onderzocht2363

• 

2362 

2363 
Zie bv. art. 209 Sv. 
Infra, p. 359 e.v. 
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347. Alhoewel de term snelrecht heel vaak in de media en de doctrine wordt 
gehanteerd (soms met een eerder pejoratieve bijklank)2364, bestaat er eigenlijk 
geen wettelijke definitie voor dit begrip. Soms wordt gewoon gezegd dat elke 
vorm van snelle berechting snelrecht is2365

• Met een dergelijke begrips
omschrijving komt men echter niet veel vooruit. Soms wordt maar van snelrecht 
gesproken indien de verdachte nog op de dag waarop hij het misdrijf pleegde, of 
op de eerstvolgende zitting, moet verschijnen voor de strafrechter2366

, of nog, 
wanneer die berechting minder dan drie dagen na de aanhouding of het verhoor 
plaatsvindt2367

. Dikwijls wordt ook gepreciseerd dat bij snelrecht verwacht 
wordt dat ook de executie van de veroordeling onmiddellijk op de uitspraak 
volgt2368

• Met de term snelrecht wordt dus meestal gedoeld op een rechterlijke 
procedure waarbij een snelle sanctie-oplegging wordt beoogd na een onderzoek 
ter terechtzitting2369

• Het snelrecht heeft dan eigenlijk als voornaamste eigen
schap dat sneller recht wordt gesproken dan in het "gewone" strafproces het 
geval is2rn>. Dat wordt doorgaans bereikt doordat een specifieke (vereenvou
digde) procedure kan worden toegepast voor die feiten waarvoor de toepassing 
van het snelrecht wenselijk wordt geacht. Dergelijke procedures kunnen zowel 
betrekking hebben op de berechting van verdachten die in voorlopige hechtenis 
werden genomen, als op de berechting van verdachten die niet van hun vrijheid 
werden beroofd. 

348. In ons land werd met de invoering van de oproeping bij proces-verbaal in 
1994 een eerste procedure in het leven geroepen die tot doelstelling had om de 
berechting van bepaalde vormen van criminaliteit sneller te doen verlopen2371

. 

Later kwam daar ook nog de procedure van onmiddellijke verschijning bij, die 
de bedoeling had het snelrecht ook mogelijk te maken ten aanzien van verdach-

1364 

2365 

2366 

2367 

2368 

2369 

2370 

2371 

Zie A. WINANTS, "Enkele beschouwingen over het snelrecht", in K. RIMANQUE (ed.), Jaarboek 
1993 van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 2, 102. 
P.H.A.J. CREMERS, "Hoe snel mag snelrecht", Trema 1985, 222. 
G.J.M. CORSTENS, "De rol van de tijdsfactor in het strafrecht", l.c., 454-455. 
K. KEYSER, l.c., 364, die er evenwel ook op wijst dat subjectieve afbakening van wat met snel 
recht bedoeld wordt, onvermijdelijk is. 
J. REMMELINK, "Snelrecht", in X, Recht op scherp. Beschouwingen over handhaving van 
publiekrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, 199. 
A.j.A. VAN DORST, o.c., 15-16 en 234. 
0.J. BOSKER, o.c., 18. 
Zie hierover infra, randnr: 353, p. 339. 
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ten wier voorlopige hechtenis zich opdrong2372
• Die procedure kende echter niet 

veel succes en werd uiteindelijk omwille van een gedeeltelijke vernietiging door 
het Arbitragehof onmogelijk gemaakt. Daarnaast bestaan er no~ andere proce
dures die tot doelstelling hebben de strafgerechten te verlichten2 71

, zoals de on
middellijke inning van een geldsom2374

, de bemiddeling in strafzaken2375 en de 
minnelijke schikking2376

• 

Frankrijk wordt dikwijls genoemd als land waar het snelrecht werkt. Net zoals 
in ons land, kan het openbaar ministerie er vooreerst kiezen voor een oproeping 
bij proces-verbaal2377

. De dagvaardingstermijn mag niet minder dan tien dagen 
bedragen, maar ook niet meer dan twee maanden. Belangrijker is er echter de 
procedure van onmiddellijke verschijning2378

, die kan worden toegepast hetzij 
wanneer er sprake is van heterdaad en de wettelijke maximumgevangenisstraf 
ten minste zes maanden bedraagt2379

, hetzij wanneer het openbaar ministerie 
van oordeel is dat de zaak in staat is en de wettelijke maximumgevangenisstraf 
minstens twee jaar is maar niet meer dan zeven jaar2380

. De procedure is echter 
wel uitgesloten voor persmisdrijven, politieke misdrijven, misdrijven gepleegd 
door minderjarigen en misdrijven waarvoor een specifieke procedure is voorzien 
in bijzondere wetgeving2381

,
2382

• Indien de rechtbank niet dezelfde dag kan zete
len en een voorlopige hechtenis zich opdringt, wordt hieromtrent na een tegen
sprekelijk debat een beslissing genomen door de "juge des libertés et de la déten
tion", die zetelt in raadkamer. Tegen die beslissing staat geen hoger beroep open. 
Indien de voorlopige hechtenis wordt bevolen, geldt deze tot aan de verschijning 
voor de rechtbank, die moet plaatsvinden binnen de drie dagen2383

• De beslissing 
van de voorzitter maakt de zaak dan aanhangig bij de rechtbank. Wordt de 
voorlopige hechtenis afgewezen, dan zal het openbaar ministerie overgaan tot 
oproeping bij proces-verbaal2384

. Kan de rechtbank wel nog dezelfde dag zete
len, dan wordt de beklaagde voor de rechter gedaagd op bevel van het openbaar 

2172 

2 ~73 

2374 

2.P5 

2376 

2377 

2378 

2379 

2380 

2381 

2382 

2184 

Zie hierover infra, randnr. 359, p. 343. 
Zie ook H.-D. BüSLY en Ch. DE VALKENEER, "La célérité dans la procédure pénale en droit 
Beige", Rev. int. dr. pén. 1996, vol. 66, 440-44 7. 
Zie over de onmiddellijke inning R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nrs. 183-189, 120-121. 
Cf. supra, voetnoot 316. 
Cf. supra, voetnoot 315. 
Art. 394 C.P.P. (zie hierover o.m. G. STEFAN!, G. LEVASSEUR en B. Bou1oc:, Procédure pénale, 
Paris, Dalloz, 2001 (18'' ed.), nr. 641, 561 en S. GU!NC:HAKD en J. BUISSON, o.c., nr. 944, 521). 
Het systeem van de oproeping bij proces-verbaal werd er ingevoerd bij wet van 6 augustus 
1975 (zie F. CASOKLA, "La célérité du procès pénal en droit Français", Rev. int. dr. pén. 1996, 
vol. 66, 526). 
Art. 395-396 C.P.P. 
Vroeger was eveneens vereist dat de maximumstraf niet hoger lag dan zeven jaar. Die begren
zing werd afgeschaft bij wet van 9 september 2002. 
Voor het bepalen van de maximumstraf moet geen rekening gehouden worden met de straf
verzwaring die gebeurlijk voortvloeit uit de staat van wettelijke herhaling (Cass. fr. 19 februari 
2002, Bull. Crim. 2002, nr. 66). 
Art. 397-6 C.P.P. 
Het volstaat niet dat het misdrijf strafbaar is gesteld in bijzondere wetgeving, omdat de wet ver
eist dat die bijzondere wetgeving ook in een specifieke procedure voorziet voor de vervolging 
(zie S. Gu!NC:HARD en J. BUISSON, o.c., 516, voetnoot 76, waar verwezen wordt naar Cass. fr. 
26 april 1994). 
Aanvankelijk was dit binnen de twee dagen, doch deze termijn werd verlengd bij wet van 
9 maart 2004. 
F. CASORLA, l.c., 527 en M.-L. RASSAT, o.c., 2001, nr. 294,474. 
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ministerie en onder escorte naar de zitting gebracht. Onmiddellijke berechting 
vereist wel dat de beklaagde hiermee instemt in aanwezigheid van zijn raads
man. De rechtbank kan de zaak dan onmiddellijk behandelen, wat doorgaans 
leidt tot een uitspraak op het einde van de zitting2385

• Weigert de beklaagde on
middellijke behandeling, dan moet de rechtbank de zaak uitstellen naar een la
tere zitting. Die zitting kan dan ten vroegste twee weken later plaatsvinden (ten
zij wanneer de beklaagde met een eerdere behandeling instemt) en ten laatste na 
zes weken2386

• Is de maximumstraf hoger dan zeven jaar, dan kan de beklaagde 
echter een uitstel verzoeken naar een zitting die ten vroegste twee maanden later 
plaatsvindt, maar wel binnen de vier maanden2387

• De rechtbank zal dan uit
spraak doen over de voorlopige hechtenis van de beklaagde na een tegenspreke
lijk debat. Een gelijkaardige regeling geldt wanneer de rechtbank van oordeel is 
dat de zaak niet in staat is om onmiddellijk te worden behandeld. De zaak kan 
dan worden uitgesteld teneinde bijkomend onderzoek mogelijk te maken, maar 
de beslissing ten gronde dient dan wel te worden genomen binnen de twee maan
den na de eerste verschijning wanneer de beklaagde in voorlopige hechtenis ver
keert2388. Is de zaak te complex om via de procedure van onmiddellijke verschij
ning te worden berecht, dan verwijst de rechtbank de zaak terug naar het open
baar ministerie. De procedure van onmiddellijke verschijning wordt in Frankrijk 
regelmatig toegepast: gemiddeld worden een kleine 10% van de door de correc
tionele rechtbanken genomen beslissingen via de procedure van onmiddellijke 
verschijning afgehandeld2189

. 

In Nederland bestaan een aantal procedures die tot een snelle verschijning voor 
de politierechter leiden. Vooreerst is er de mogelijkheid om een verdachte die op 
heterdaad wordt betrapt voor de officier van justitie te leiden en te dagvaarden 
om nog dezelfde dag voor de politierechter te verschijnen. De verdachte blijft 
hierbij van zijn vrijheid beroofd2390

. Van deze vorm van snelrecht bestaat nog 
een variant, die doorgaans het supersnelrecht wordt genoemd. Deze variant 
houdt in dat het onderzoek ter terechtzitting onmiddellijk aanvangt, waar dan 
vervolgens de gevangenneming wordt gevorderd. Op die manier kan tot een 
snelle berechting worden gekomen, zonder dat die op de dag van de aanhouding 
moet plaatsvinden2391

. Het moet wel gezegd dat in beide vormen van snelrecht 
de verdachte steeds om uitstel kan verzoeken wanneer hij van oordeel is dat hij 
zich onvoldoende heeft kunnen voorbereiden. De politierechter zal dat verzoek 
moeten inwilligen wanneer hem dit gegrond voorkomt. 
Ook in Duitsland wordt gebruik gemaakt van een snelrechtsprocedure 
( "Beschleunigtes Verfahren" of "Schnellverfahren" )2392

, die kan worden toege-

2385 

2186 

2'\87 

2388 

2l89 

2390 

2)91 

2392 

S. GUINCHARIJ en J. BUISSON, o.c., nr. 939, 518. 
De termijn van zes weken geldt op straffe van nietigheid (Cass. fr. 28 april 1998, Bull. Crim. 
1998, nr. 141 ). 
Art. 397-1 tweede lid C.P.P. 
Art. 397-3 derde lid C.P.P. 
Meer bepaald gaat het om 10,1 % van de zaken in 2003, 9,6% in 2002, 8,2% in 2001, 7,9% 
in 2000, 8,3% in 1998, 9,3% in 1997 en 9,7% in 1996. Bron: Publications de la ministère de 
la Justice, http://www.justice.gouv.fr/chiffres/chiffres.htm. Gelijkaardige cijfers werden ook 
genoteerd voor de jaren 1990-1993 (zie F. CASORLA, l.c., 530). 
Zie G.J.M. CORSTENS, o.c., 766-767 (waar wordt gesproken van turbosnelrecht) en G.J.M. 
CoRSTENS, "La célérité de la procédure pénale aux Pays-bas", l.c., 600. 
G.J.M. CORSTENS, o.c., 767. 
§ 417-420 StPO. 
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past wanneer de feiten geen gevangenisstraf van meer dan een jaar vereisen2193
. 

Het moet bovendien gaan om eenvoudige feiten waarvan het bewijs zonder veel 
problemen kan geleverd worden. Moet de verdachte worden gedagvaard (wat 
enkel het geval is indien hij niet werd aangehouden en ook niet vrijwillig ver
schijnt), dan bedraagt de dagvaardingstermijn slechts 48 uur. De zaak wordt 
onmiddellijk of minstens spoedig ("sofort ader in kurzer Frist") ingeleid2394

. De 
Duitse snelrechtsprocedure is evenwel niet beperkt tot een snelle aanhangig
making van de zaak bij de vonnisrechter. Ook de procedure ten gronde verschilt 
van de gangbare procedure. Zo kan gemakkelijker worden afgeweken van de 
toepassing van het onmiddellijkheidsbeginsel2395

• In de praktijk wordt deze snel
rechtsprocedure echter zeer weinig toegepast2396

. 

In Italië kent men naast de zogenaamde pattegiamento2397 ook nog de giudizio 
direttissimo en de guidizio immedieto2398

• Waar het vooronderzoek normaal 
wordt afgesloten door een preliminaire zitting waarbij door de rechter van het 
onderzoek beslist wordt over de verwijzing naar het vonnisgerecht, is een derge
lijke zitting er niet bij de guidizio direttissimo en de guidizio immedieto. De 
guidizio direttissimo wordt aangewend bij gevallen van heterdaad of wanneer 
de feiten werden bekend. De betrokkene wordt dan meteen verwezen naar de 
vonnisrechter. De guidizio immedieto daarentegen houdt in dat de zaak wel 
wordt aanhangig gemaakt bij de rechter van het onderzoek met het oog op de 
verwijzing, maar dat deze beslist dat geen preliminaire zitting noodzakelijk is, 
zodat de verwijzing onmiddellijk kan worden uitgesproken. 
In het Verenigd Koninkrijk bestaan drie verschillende procedures die een snellere 
berechting op het oog hebben2399

• De oudste hiervan is de summary trial. Deze 
procedure, die ondertussen zowat de standaardprocedure is geworden, impli
ceert een berechting door justices of the peace (ook wel magistrates genoemd). 
Deze lekenrechters hadden oorspronkelijk enkel tot taak de zaak door te verwij
zen met het oog op de toepassing van de trial on indictment. Meer en meer werd 
echter aanvaard dat de justices of the peace met toestemming van de verdediging 
zelf tot berechting overgaan van bepaalde categorieën van misdrijven, zoals dief
stal, fraude en slagen en verwondingen2400

• Hierdoor wordt de tussenkomst van 
een jury en van beroepsrechters vermeden. Een tweede systeem waardoor een 
snellere berechting in het Verenigd Koninkrijk mogelijk wordt gemaakt, is dat 
van de guilty pleas. Voor de duur van het proces maakt het een belangrijk ver
schil uit of de verdachte schuldig dan wel onschuldig pleit. Kiest hij er voor om 
onschuldig te pleiten, dan dient uiteraard nog uitspraak te worden gedaan over 
de schuldvraag. Doordat de bewijsvoering ter zitting dient te gebeuren (onmid
dellijkheidsbeginsel), is het verschil in duurtijd van het proces aanzienlijk om-

2393 

2394 

2395 

23% 

2397 

2398 

2399 

2400 

Zie hierover P. HUJ\iER.FELD, l.c., 390-394. 
§418,1°StPO. 
Zie § 420, 1 ° en 2° StPO. 
Cf. F. HUTSEBAUT, "Moet Barbertje wel zo snel hangen? Enkele hedenkingen bij het vooront
werp snelrecht", Vigiles, 1999, afl. 5, 4. 
Zie supra, voetnoot 20. 
Zie M. P!SANI, l.c., 579-581. 
Zie hierover J.R. SPENCER, l.c., 415-422. 
De purely indictahle offences kunnen enkel door de Crown Court worden berecht, de either 
way offences kunnen door de magistrates' court worden berecht indien de verdediging hiermee 
instemt, en de summary offences kunnen enkel door de magistrates worden berecht. De tendens 
bestaat erin dat heel wat misdrijven van categorie worden verlaagd (zie J.R. SPENCER, l.c., 417). 
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wille van de vereiste getuigenverhoren2401 . Dit tijdsverloop is er niet wanneer de 
verdachte schuldig pleit, omdat dan geen uitspraak meer hoeft gedaan te worden 
over de schuldvraag. Wat de zaken betreft die door de Crown Court worden 
berecht, kan hierdoor ook de tussenkomst van de jury worden vermeden. In 
geval van summary offences kan voor feiten waarvan de maximumstraf niet 
hoger is dan een gevangenisstraf van drie maand zelfs op schriftelijke wijze 
schuldig worden gepleit, wat de berechting voor de magistrates' court bespoe
digt. Het merendeel van de verdachten kiest er voor schuldig te pleiten2402, wat 
door de rechtbanken wordt aangemoedigd door het verlenen van een strafver
mindering van ongeveer een derde voor de bekennende beklaagde. Naast de 
techniek van de guilty pleas ontwikkelde zich ook de techniek van de plea bar
gaining, wat inhoudt dat er tussen aanklager en verdediging wordt onderhan
deld over de aanklachten (charges) enerzijds en het al dan niet schuldig pleiten 
anderzijds2403. Een derde mogelijkheid om een snellere berechting te bekomen, 
is het gebruik van de fixed penalty procedure. Deze procedure werd in 1960 
ingevoerd voor parkeerovertredingen, maar in 1982 uitgebreid tot een reeks an
dere verkeersovertredingen2404. In 1994 werd een analoog systeem ingevoerd 
voor de berechting van treinreizigers die geen geldig vervoersbewijs kunnen 
voorleggen. Het systeem is vergelijkbaar met de onmiddellijke inning van een 
geldsom in het Belgisch recht. 
In Egypte wordt een snellere procedure aangewend wanneer er sprake is van 
heterdaad. De dader kan dan onmiddellijk voor de rechtbank worden gebracht 
en voor het organiseren van zijn verdediging een uitstel vragen dat slechts één 
dag bedraagt bij overtredingen en drie dagen bij wanbedrijven2405. Bovendien 
kan het openbaar ministerie er voor minder ernstige feiten2406 ook een vereen
voudi?de procedure initiëren waarbij de verdachte berecht wordt zonder debat
ten240 . Tegen dergelijke beslissingen staat wel verzet open. 
In Japan zijn twee procedures voorhanden waarmee een snellere berechting 
wordt beoogd2408 . Een eerste daarvan is de Kannikóhan-tetsuzuki. Wanneer 
deze procedure wordt toegepast, wat enkel kan indien de beklaagde bekent en 
de minimumgevangenisstraf niet hoger is dan een jaar, gelden vereenvoudigde 
bewijsregels. De procedure wordt echter in de praktijk niet veel aangewend2409. 
De tweede procedure betreft de Ryakushiki-tetsuzuki, die enkel kan worden toe
gepast voor overtredingen die bestraft worden met een geldboete alleen. Deze 
procedure vergt bovendien de schriftelijke toestemming van de beklaagde. In
dien die toestemming wordt gegeven, zal de rechtbank een boete opleggen zon-

2401 

2402 

2403 

2404 

240:i 

2406 

2407 

2·108 

2409 

J.R. SPINC:ER, l.c., 418-419. 
Zie J.R. SPFNC:ER, l.c., 419, waar gesproken wordt van 2/3 van de zaken die door de Crown 
Court worden behandeld, en tussen 80 en 90% van de zaken die worden berecht door de 
magistrates' court. 
In de Verenigde Staten wordt het merendeel van de zaken (80 à 90%) via plea bargaining afge
daan (J. CI':DRAS, l.c., 510). 
J.R. SPENCER, l.c., 421. 
A.A. WAZIR, "La célérité de la procédure pénale en Egypte", Rev. int. dr. pén. 1996, vol. 66, 
495-496. 
Het betreft feiten waarvoor de wet geen rninimurngevangenisstraf oplegt en geen minimum
geldboete van meer dan 100 Egyptische lire. 
A.A. WAZIR, l.c., 496-499. 
Zie Y. SHIRATORI, "La célérité de la procédure pénale Japonaise", Rev. int. dr. pén. 1996, vol. 
66, 592-594. 
In 1993 ging het om 6,3% van het totaal aantal zaken (Y. SHIRATüRI, l.c., 593). 
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der debat. Maar de veroordeelde kan er steeds voor kiezen alsnog de gewone 
procedure te volgen, zelfs wanneer reeds een boete werd opgelegd. Hij moet het 
verzoek hiertoe dan wel binnen de 14 dagen na de uitspraak doen. Deze ver
snelde procedure wordt in Japan bijzonder veel toegepast2410. 

349. Traditioneel wordt het bestaan van snelrechtsprocedures verdedigd door 
te wijzen op het feit dat de preventieve werking van het strafrecht erop vooruit
gaat als de sanctie sneller op het misdrijf volgt. Een te laat uitgesproken straf zou 
haar invloed op de ordening van het maatschappelijk leven en op het tegenaan 
van recidive verliezen2411 . Doorgaans wordt bij die vaststelling het onderscheid 
gemaakt tussen de speciale en de generale preventie2412. Beide vormen van pre
ventie zouden gebaat zijn bij een snellere bestraffinf4'3, en dit omwille van de 
afschrikking en de normering die hiervan uitgaat241 . Toch werd er in het verle
den ook reeds op gewezen dat de preventieve werking van snelrecht soms wordt 
overschat2415 en dat de verhoogde effectiviteit van een snelle straf slechts een 
veronderstelling is2416. In een studie die onder meer op basis van experimenteel 
psychologisch onderzoek tot stand kwam, concludeert Bosker dat de effectiviteit 
van het strafrecht niet wordt vergroot door sneller te straffen2417. Zowel met 
betrekking tot de speciale als de generale preventie werd geen enkel effect geme
ten2418. Die conclusie gaat dus in tegen de vrijwel algemeen aanvaarde opvatting 
dat sneller straffen effectiever is. De auteur voegt er wel aan toe dat hieruit niet 
automatisch mag worden afgeleid dat snelrecht daardoor niet effectief kan zijn, 
gezien het mogelijk is dat sneller straffen wel effectiever is indien andere straf
factoren, zoals de pakkans en de strafzwaarte, eveneens veranderen2419. Boven
dien zijn aan snellere berechting nog andere voordelen verbonden. 
Een ander argument voor het toepassen van snelrecht, bestaat erin dat hierdoor 
vermeden zou kunnen worden dat bij daders van misdrijven een gevoel van 
straffeloosheid ontstaat en dat de slachtoffers geconfronteerd worden met een 
secundaire victimisering2420. Snelrecht moet er dus voor zorgen dat een maat
schappelijk signaal wordt gegeven dat ook de minder ernstige vormen van cri
minaliteit aanleiding geven tot bestraffing, wat het onveiligheidsgevoel moet re-

2410 

2411 

2412 

241'\ 

2414 

241'i" 

2416 

24 l" 

2418 

2419 

2420 

Zie Y. SHIRATORI, l.c., 594. 
M. WATHELET, "Naar een vereenvoudiging en versnelling van de strafrechtspleging", Panopti
con 1991, 302. 
Zie over deze begrippen supra, randnr. 44, p. 41. 
Cf. O.J. BosKER., o.c. 26, en de verwijzingen aldaar. Zie ook K. KEYSER., l.c., 369 en A. DFN HAR
T0G, o.c., 2-11. 
Zie ook supra, randnr. 46, p. 43. 
Zie bv. K. KEYSER" l.c., 369. 
A. DEN HARToc;, o.c., 10-11. 
0.]. BOSKER., o.c., 119 p. 
De auteur maakt wel een voorbehoud wat het jeugdstrafrecht betreft. 
O.J. BoSKER., "Over preventieve effecten van snelrecht", Trema 1999, 168. Zie ook G. KNIC:GE, 
"Wat niet kan, is nog nooit gebeurd", in G.R. RUTGERS en H.E. BRóRING, Rechtspraak op tijd. 
Bijdragen aan het congres Rechtspraak op tijd, gehouden op 14 en 15 mei 1998, georganiseerd 
door het Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving, onderzoekschool van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 1999, 
.55-56, waar de veronderstelling wordt geopperd dat er een sterker speciaal-preventief effect zou 
kunnen zijn naarmate de eerste interventie (zoals een aanhouding) sneller op de feiten volgt. 
E HUTSEBAUT, "Kan snel recht wel goed recht zijn? Enkele bedenkingen bij het ontwerp snel
recht", .fura Fale. 1999-2000, 257. Door een snelle behandeling van de zaak kan het slachtoffer 
bovendien sneller schadeloosstelling bekomen. 
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duceren en het vertrouwen in de rechtsstaat moet herstellen. Een snelle straf
rechtelijke reactie komt de geloofwaardigheid van justitie ten goede2421

. Meteen 
zou hierdoor ook worden vermeden dat het ongenoegen en de demotivatie bij 
de politiediensten groeit omdat er vanuit hun standpunt bekeken weinig resul
taat wordt geboekt in verhouding tot de door hen geleverde inspanningen2422

• 

Daar wordt nog aan toegevoegd dat het gebruik van snelrechtsprocedures de 
strafrechtspleging efficiënter zou maken, wat ertoe zou moeten leiden dat de 
capaciteitsproblemen van justitie verminderen2423

• Anderzijds is het natuurlijk 
wel zo dat het bestaan van snelrecht tot gevolg heeft dat meer zaken worden 
vervolgd, wat dan weer tot extra werkdruk aanleiding geeft. 
Soms wordt ook gezegd dat snelrecht in bepaalde omstandigheden noodzakelijk 
is om eigenrichting tegen te gaan2424

. Het strafrecht moet dan op zeer korte 
termijn zijn vredemakende functie vervullen. Men zou ook kunnen opwerpen 
dat een grotere snelheid in de strafrechtspleging de waarheidsvinding ten goede 
komt, omdat de feiten nog vers in het geheugen van eventuele getuigen liggen. 
Daar staat echter tegenover dat zaken waarin snelrecht wordt toegepast in be
ginsel geen bewijsproblemen zouden mogen opleveren, omdat de procedure 
slechts geldt voor feiten waarvoor weinig betwisting mogelijk is wat de schuld
vraag betreft. Dit argument wordt dan ook niet zo relevant geacht2425

. 

350. De vraag kan natuurlijk wel gesteld worden of het de moeite loont om 
extra procedures in het leven te roepen om tot de berechting van daders van 
misdrijven te komen, dan wel of niet kan volstaan worden met het leveren van 
inspanningen om binnen de bestaande procedures sneller tot een berechting te 
komen. Als we de situatie naar Belgisch recht in ogenschouw nemen, dan moet 
worden vastgesteld dat er op procedureel vlak weinig tot geen belemmeringen 
zijn om de berechting van eenvoudiger feiten snel te laten plaatsvinden2426

. Dat 
geldt in elk geval voor die zaken waarvoor geen aanhouding (en dus ook geen 
gerechtelijk onderzoek) vereist is. Maar zelfs een gerechtelijk onderzoek kan in 
principe relatief snel worden afgesloten, al dan niet met afstand van termijnen. 
Wordt er toch geopteerd om een specifieke procedure in het leven te roepen die 
tot een snellere berechting aanleiding moet geven, dan lijkt het belangrijkste 
uitgangspunt hierbij dat die procedure slechts kan worden aangewend wanneer 
de verdachte hiermee uitdrukkelijk instemt. Dit leidt geenszins tot een uitholling 
van de snelrechtsprocedure, omdat ook de verdachte er dikwijls belang bij heeft 
dat hij snel wordt berecht. Dat is zeker zo wanneer hij in voorlopige hechtenis 
verkeert. Overigens kan men uit de toepassing van de onmiddellijke verschijning 
in Frankrijk, waar ook met een instemmingsvereiste wordt gewerkt2427

, afleiden 

2421 

2422 

2423 

2424 

2425 

2426 

2427 

R.B. MEINOERTS en !'.H.S. VAN REST, "Aanhouden en uitreiken: een versnelling in het strafpro
ces", in G.R. RllTGERS en H.E. BRöRINC, Rechtspraak op tijd. Bijdragen aan het congres 
Rechtspraak op tijd, gehouden op 14 en 15 mei 1998, georganiseerd door het Centrum voor 
Recht, Bestuur en Samenleving, onderzoekschool van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijks
universiteit Groningen, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 1999, 71. 
A. WINANTS, "Enkele beschouwingen over het snelrecht", nr. 3, 103. 
Zie bv. O.J. BosKER, o.c., 28. 
G.J.M. C0RSTENS, o.c., 768. 
Zie O.J. B0SKER, o.c., 32. 
Zo bedraagt de dagvaardingstermijn slechts 10 dagen (art. 146 en 184 Sv.) en is zelfs een vrij
willige verschijning op kortere termijn mogelijk. 
Zie supra, randnr. 348, p. 330. 
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dat deze vereiste er niet aan in de weg staat dat de procedure succesvol is. Door 
middel van een instemmingsvereiste wordt vermeden dat bij verdachten het ge
voel ontstaat dat zij tegen hun wil in op grond van een ander regime worden 
berecht voor feiten waarvoor andere verdachten, al dan niet in andere gerechte
lijke arrondissementen, op grond van de gebruikelijke procedure worden be
recht. Meteen kunnen bovendien discussies worden vermeden met betrekking 
tot het gelijkheidsbeginsel2428

. 

Men zou zich de vraag kunnen stellen of aan het instemmen met de toepassing 
van een snelrechtsprocedure een voordeel moet vasthangen voor de verdachte. 
Dat is bijvoorbeeld wel zo bij systemen als guilty plea en plea bargaining2429

• Het 
koppelen van een strafvermindering aan een bekentenis leidt er immers toe dat 
in heel wat zaken geen debat noodzakelijk is omtrent de schuldvraag, wat de 
procesduur verkort. Toch lijkt het tijdsvoordeel hiervan in ons rechtssysteem 
eerder beperkt, omdat het onmiddellijkheidsbeginsel hier in veel mindere mate 
speelt en de meeste zaken integraal worden berecht op grond van het tijdens het 
vooronderzoek tot stand gekomen dossier. Een dergelijk systeem lijkt dan ook 
maar interessant wanneer de verdachte reeds tijdens het vooronderzoek een 
strafvermindering kan worden aangeboden. Toch lijkt de invoering van een 
guilty plea - hoe aanlokkelijk dat ook moge wezen - ons geen wenselijke evolu
tie. Er moet immers worden vastgesteld dat een dergelijk systeem een aantal 
eerder perverse nevenwerkingen heeft. Zo riskeert de verdachte die zich op het 
vermoeden van onschuld beroept, strenger te worden bestraft dan de verdachte 
die afstand doet van zijn processuele waarborgen, wat moeilijk te verenigen is 
met de fundamentele principes van een democratische rechtsstaat2430

. Bovendien 
leidt een systeem van guilty plea en plea bargaining er ongetwijfeld toe dat be
paalde onschuldige verdachten toch schuldig pleiten omwille van het verschil in 
strafmaat tussen het schuldig en het onschuldig pleiten. 

AFDELING 2 

Verenigbaarheid met de beginselen van behoorlijk proces 

351. Dat traagheid in de rechtspleging voor iedereen nadelig is, valt bezwaarlijk 
te betwisten. Maar daarmee is nog niet gezegd dat een versnelde rechtspleging 
een absolute deugd is2431

• Er zijn immers ook grenzen aan de snelheid waarmee 
een berechting mag plaatsvinden. Die grenzen vinden hun grondslag in het recht 
op een eerlijk proces en het recht op voldoende tijd en faciliteiten om de verde
diging voor te bereiden (art. 6.3.b EVRM en art. 14.3.b I.V.B.P.R.), of meer al
gemeen ook het recht van verdediging. Het recht op voldoende tijd is ingegeven 
uit zorg voor de gelijkheid van wapens tussen de beklaagde en het openbaar 
ministerie2432

. Het parket kent de zaak immers beter dan de beklaagde, omdat 

2428 

2429 

2410 

2431 

24.12 

Wat voor de Belgische variant van de procedure van onmiddellijke verschijning de doodsteek 
is geweest. Zie infra, randnr. 359, p. 343. 
Zie over deze begrippen supra, randnr. 348, p. 332-333. 
B. DE SMET, "De versnelling van de strafrechtspleging met instemming van de verdachte. Is de 
invoering van een 'guilty plea' naar Angelsaksisch model wenselijk?", l.c., 441. 
Cf. A. DE NAUW, "Dienstverlening, bemiddeling, transactie en snelrecht: over de samenhang 
der dingen", Panopticon 1996, 465. 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 1574, 738. 
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het zelf instond voor het onderzoek en dus ook meer over het dossier heeft kun
nen beschikken. Dat de beklaagde over voldoende faciliteiten moet beschikken, 
betekent voornamelijk dat hij recht heeft op inzage van het strafdossier en op 
contact met zijn raadsman. 
Ook de andere rechten die door het EVRM aan een verdachte worden toegekend 
(zoals het recht om getuigen te doen ondervragen), zijn niet altijd gemakkelijk te 
verzoenen met een zeer snelle berechting. Hoe sneller een zaak ter terechtzitting 
wordt behandeld, hoe groter de kans dat deze rechten op de helling komen te 
staan2433

. Zo zal de kans groot zijn dat een verdachte zich niet voldoende heeft 
kunnen voorbereiden, wanneer hij dezelfde dag nog voor de rechter moet ver
schijnen. De vraag of een beklaagde al dan niet over voldoende tijd en faciliteiten 
beschikt om de verdediging voor te bereiden, vergt een feitelijke appreciatie van 
de rechter. Het EVRM legt immers geen welbepaalde termijn op waarover men 
minstens moet kunnen beschikken. Het p,roces dient derhalve in zijn geheel be
schouwd een eerlijk karakter te vertonen 434

. Het is in elk geval duidelijk dat het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens veel belang hecht aan de vraag of 
een beklaagde voldoende werd geïnformeerd nopens de hem ten laste gelegde 
feiten en of hij over voldoende tijd beschikte om zijn verdediging daaromtrent 
voor te bereiden. Zo oordeelde het Hof dat een laattijdige wijziging van de kwa
lificatie van de feiten niet door de beugel kon, wanneer de beklaagde hierdoor 
geen tijd meer kreeg om zijn verdediging aan die wijziging aan te passen2435

• Bo
vendien moet rekening gehouden worden met het beginsel van wapengelijkheid, 
zodat het bijvoorbeeld niet opgaat om aan de beklaagde een welbepaalde (korte) 
termijn op te leggen om te concluderen, als diezelfde termijn niet wordt opgele~d 
aan de andere partijen, zoals het openbaar ministerie of de burgerlijke partij24 6

• 

Of een welbepaalde termijn al dan niet te kort is in het licht van de in artikel 6 
EVRM voorziene rechten, moet dus door de feitenrechter worden uitgemaakt. 
Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt bijvoorbeeld dat de strafvordering onont
vankelijk wordt verklaard wanneer er sprake is van "een gebrek aan rustig over
leg tussen de verdachte en de raadslieden voor beraad over de wijze waarop de 
verdedi~ing gevoerd zou moeten worden en over de daartoe aan te wenden mid
delen "2 

37
. Maar de strafvordering wordt er niet onontvankelijk verklaard als 

de verdedi~ing uitstel kon vragen om de verdediging voor te bereiden, maar dat 
niet deed2 38 . Het lijkt inderdaad wenselijk dat een beklaagde in snelrechts-

2431 

2434 

2435 

2436 

2437 

2438 

0.J. BüSKER, o.c., 21. 
Cf. o.m. Cass. 14 oktober 1998, j.L.M.B. 1999, 223 en Cass. 16 mei 2001, Arr. Cass. 2001, 
914. Soms kan een eventuele schending in een bepaalde fase van de procedure later nog worden 
rechtgezet (zie bv. Cass. 23 januari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 558; Cass. 18 mei 1994, Rev. dr. 
pén.1995, 78;Cass.1 februari 1995,Arr. Cass.1995, 117cnR.W.1996-97, 741,metnootA. 
VANDEPLAS; Cass. 31 mei 1995, Arr. Cass. 195, 545 en R. Cass. 1996, 97, met noot F. 
D'HoNT), bv. in graad van beroep. Anderzijds kan de schending ook zo belangrijk zijn, dat zij 
voldoende is voor een schending van het recht op een eerlijk proces (zie o.m. ECRM 
18 december 1980, Bonzi t. Zwitserland, D.&R. vol. 22, 147). 
EHRM 17 juli 2001, Sadak e.a. t. Turkije, Reports 2001-VIII, § 57-59. De betrokkene had wel 
om uitstel gevraagd, maar dat werd hem geweigerd. Het vragen van uitstel lijkt in die omstan
digheden wel belangrijk (cf. Cass. 2 februari 1982, Arr. Cass. 1981-82, 716). 
Cf. de overweging dienaangaande in EHRM 5 november 2002, Wynen t. België, Reports 2002, 
VIII, § 32 derde alinea. 
Hof Amsterdam 15 juli 1985, N.j. 1985, 912. "Enkele minuten tot een half uur" was voor het 
Hof onvoldoende om van een adequate verdediging te kunnen spreken. 
Hof Leeuwarden 21 juli 1994, N.J. 1994, 697. 
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procedures steeds in de mogelijkheid wordt gesteld om een uitstel te bekomen 
wanneer hij dat zelf noodzakelijk acht voor de voorbereiding van zijn verdedi
gmg. 

352. Het belangrijkste bezwaar dat tegen het snelrecht wordt geopperd, is dat 
er op die manier een strafrechtspraak ontstaat met twee snelheden: de minst 
ingewikkelde misdrijven - die dikwijls gepleegd worden door reeds gemargina
liseerde personen - worden eerst behandeld, terwijl daders van complexe mis
drijven het voorwerp uitmaken van langduriger onderzoeken2439

. Belangrijk 
daarbij is de vaststelling dat sneller opgelegde straffen doorgaans ook strenger 
zijn dan later opgelegde straffen. 
Maar er zijn nog andere bezwaren tegen het bestaan van een supersnelle proce
dure. Het zal bijvoorbeeld voor de verdediging niet gemakkelijk zijn bewijs
krachtige informatie te bekomen over de familiale en sociale toestand die een 
invloed kan uitoefenen op de strafmaat2440

. Een zinvolle verdediging heeft im
mers niet alleen betrekking op het verweer ten gronde, maar zal ook betrekking 
hebben op de voorbereiding van een zinvolle straftoemeting, die al naar gelang 
het geval ook kan bestaan in een alternatieve sanctie2441

• 

Om de problematiek die met het snelrecht gepaard gaat enigszins te ondervan
gen, wordt soms de vraag gesteld of snelrechtsprocedures niet beperkt moeten 
worden tot die zaken waarin de verdachte de feiten bekent2442

• Dat lost niet alles 
op, maar heeft natuurlijk wel als voordeel dat de rechter geen uitspraak moet 
doen over zaken waarin de schuld betwist wordt. Een bijkomende waarborg kan 
er in bestaan de snelrechtsprocedure enkel mogelijk te maken mits uitdrukke
lijke toestemming van de beklaagde. 

2439 

2440 

2441 

2442 

Zie A. DE NAUW, "Dienstverlening, bemiddeling, transactie en snelrecht: over de samenhang 
der dingen", l.c., 466. 
A. BLOCH, "Snelrecht of sneller recht", Panopticon 1992, 513. 
Cf. E HUTSEBAUT, "Moet Barbertje wel zo snel hangen? Enkele bedenkingen bij het vooront
werp snelrecht", l.c., 3. 
H.H. JESCHECK, 'Tinfluence du droit Européen sur Ie développement du droit pénal Alle
mand", in X, En hommage à Jean Constant, Luik, Faculté de droit, 1971, 137. 
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353. Op grond van artikel 2l6quater Sv. kan de procureur des Konings een 
persoon die aangehouden is met toepassing van de artikelen 1 of 2 van de wet 
op de voorlopige hechtenis2443 of die zich bij hem meldt, oproepen om te ver
schijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank binnen een ter
mijn die niet korter mag zijn dan tien dagen, noch langer dan twee maanden2444

• 

De kennisgeving aan de betrokkene van de feiten die hem ten laste worden ge
legd en van de plaats en het tijdstip van de zitting, geschiedt aan de hand van 
een proces-verbaal waarvan onmiddellijk een kopie wordt overhandigd. Die 
kennisgeving, die ook melding maakt van het recht om een advocaat te kiezen, 
geldt als dagvaarding om te verschijnen. Het is aanbevelenswaard, maar niet 
wettelijk vereist, dat men de betrokkene verhoort vooraleer een proces-verbaal 
houdende oproeping voor het vonnisgerecht wordt opgesteld2445

• Bij een aan
hangigmaking via de procedure van oproeping bij proces-verbaal is dus geen 
tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder nodig. Oproeping bij proces-verbaal 
is mogelijk voor alle misdrijven waarvoor de politierechtbank of de correctio
nele rechtbank bevoegd zijn2446

. De procedure kan derhalve ook worden toege
past voor correctionaliseerbare misdaden, gezien het openbaar ministerie in het 
proces-verbaal de verzachtende omstandigheden kan aanduiden die de bevoegd
heid van de correctionele rechtbank wettigen2447

. 

Deze procedure werd geïntroduceerd door de wet van 11 juli 1994 betreffende 
de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de ver
snelling en modernisering van de strafrechtspleging2448 en werd soms onder de 

2443 

2444 

2445 

2446 

2447 

2448 

Het betreft de arrestatie, respectievelijk met en zonder betrapping op heterdaad. Uiteraard is 
geen oproeping bij proces-verbaal mogelijk in geval van aanhouding door de onderzoeksrechter 
op grond van art. 16 van de voorlopige hechteniswet. 
De termijn kan niet worden verlengd wegens de afstand, wat wel het geval is bij de gewone dag
vaardingstermijn (zie art. 146 Sv.). Dit is logisch, gezien de convocatie persoonlijk aan de 
betrokkene wordt afgegeven (Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 209/2, 77). 
Zie Pari. St. Kamer 1993-94, nr. 1480/3, 5. 
Ph. TRAEST, "De wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aan
tal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging. Een 
algemene benadering", Panopticon 1995, 32. 
Ibid. 
B.S. 21 juli 1994. Zie ook M. WATHELET, l.c., 302-309. 
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noemer "snelrecht" becommentarieerd. Aanvankelijk was het de bedoeling van 
de wetgever om een procedure van snelle verschijning van de beklaagde mogelijk 
te maken, ongeacht of er sprake was van voorlopige hechtenis. De versnelde 
procedure met vrijheidsbeneming werd echter uiteindelijk geschrapt vanwege de 
felle kritiek die hierop kwam2449. 

354. Om de belangen van de slachtoffers niet te schaden, werd voorzien dat de 
rechtbank ambtshalve de beoordeling van de burgerlijke belangen kan aanhou
den, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke partijstelling, wanneer de zaak wat die 
belangen betreft niet in staat van wijzen is2450. Die beslissing doet geen afbreuk 
aan het karakter van eindvonnis van de overige beslissingen2451 . Indien de be
oordeling van de burgerlijke belangen werd aangehouden2452, wat uiteraard im
pliceert dat het misdrijf bewezen wordt verklaard2453, kan eenieder die door het 
misdrijf schade heeft geleden2454 zich nadien door middel van een ter griffie in
gediend verzoekschrift kosteloos burgerlijke partij stellen2455-2456. Op die manier 
wordt vermeden dat een slachtoffer dat geen kennis had van de procedure, voor 
een voldongen feit wordt geplaatst2457. Binnen een snelrechtsprocedure is het 
immers niet altijd mogelijk de juiste benadeelde te identificeren en zal deze niet 
steeds bij machte zijn om de geleden schade onmiddellijk te begroten en te be
wijzen2458. De door de wetgever ingevoerde regeling bleek echter niet immuun 
voor kritiek2459. Zo werd onder meer de vrees geuit dat de latere behandeling 
van de burgerlijke belangen tot onoverkomelijke problemen zou leiden wanneer 
daarbij blijkt dat de feiten anders dienen te worden omschreven2460. 

355. Aanvankelijk legde de wet geen enkele verplichting op wat het verdere 
verloop van de procedure betreft. Daar kwam evenwel recent verandering in. Bij 

2449 

2450 

2451 

2452 

2453 

2454 

2455 

2456 

24)7 

2458 

2459 

2460 

Zie A. DE NAUW, "Dienstverlening, bemiddeling, transactie en snelrecht: over de samenhang 
der dingen", l.c., 447 en M. RozIE, "Drie aspecten van de wet van 11 juli 1994 betreffende de 
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en moderni
sering van de strafrechtspleging", A.J. T. (Dossier) 1995-96, afl. 5, nr. 2, 68. 
Art. 4 tweede lid V.T.Sv., dat wat de politierechtbank betreft niet vereist dat het om een aan
hangigmaking via oproeping bij proces-verbaal gaat. Ook bij andere vormen van aanhangig
making kan de politierechter de burgerlijke belangen dus ambtshalve aanhouden. 
Cass. 16 juni 1998, Arr. Cass. 1998, 316. 
Wat uitdrukkelijk uit het vonnis moet blijken. 
Zie Ph. TRAEST, "De wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een 
aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging. Een 
algemene benadering", l.c., 35. 
Daaronder valt ook de persoon die in de rechten van het slachtoffer is getreden (M. RozIE, 
"Drie aspecten van de wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een 
aantal bepalingen betreffende de versnelling en modernisering van de strafrechtspleging", l.c., 
nr. 6, 70). 
Dit uiteraard onverminderd het recht om de zaak bij een burgerlijke rechtbank aanhangig te 
maken. 
Is er ondertussen hoger beroep tegen de uitspraak op strafgebied, dan zal de rechtbank die door 
het verzoekschrift geadieerd wordt, de beslissing in graad van beroep moeten afwachten 
(Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 209/2, 90). 
Zie Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 209/2, 78-79 en 88-92. 
A. BLOCH, l.c., 513. 
Zie o.m. A. DE NAUW, "Dienstverlening, bemiddeling, transactie en snelrecht: over de samen
hang der dingen", l.c., 464. 
A. WINANTS, "Enkele beschouwingen over het snelrecht en andere actuele problemen van straf
en strafprocesrecht", l.c., nr. 15, 493. 
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wet van 13 april 2005 2461 werd aan artikel 2l6quater Sv. een tweede paragraaf 
toegevoegd, op grond waarvan de strafrechter de verplichting wordt opgelegd 
om in geval van aanhangigmaking bij oproeping bij proces-verbaal, uitspraak te 
doen binnen de twee maand na de inleidingszitting. Doet hij dat niet, dan is het 
proces-verbaal houdende oproeping onontvankelijk en kan de strafvordering 
enkel nog via rechtstreekse dagvaarding opnieuw worden ingesteld. Bovendien 
is nu ook voorzien dat in geval van hoger beroep, de zaak wordt vastgesteld 
uiterlijk op de eerste zitting na het verstrijken van een termijn van een maand te 
rekenen van de akte van beroep. 
Die nieuwe regeling lijkt wel een aantal problemen te genereren. Vooreerst stelt 
zich de vraag wat het gevolg van de onontvankelijkheid zal zijn voor de even
tuele burgerlijke partijstelling en de uitgevoerde onderzoeksdaden. Het is ook 
niet duidelijk wie de onontvankelijkverklaring van het proces-verbaal van op
roeping zal moeten uitspreken. Bovendien lijken de bewoordingen van de wet 
zich te verzetten tegen een andere instelling van de strafvordering dan recht
streekse dagvaarding, zodat een gerechtelijk onderzoek niet langer mogelijk is. 
Men kan zich dan ook afvragen wat te gebeuren staat als de benadeelde na de 
onontvankelijkverklaring van het proces-verbaal van oproeping klacht neerlegt 
bij de onderzoeksrechter. Omwille van deze onduidelijkheden zal de procedure 
van oproeping bij proces-verbaal in de toekomst wellicht eerder minder dan 
meer worden toegepast. 

356. Volgens de wetgever konden aan het ingevoerde "snelrecht" drie voorde
len worden toegeschreven: de formaliteit van dagvaarding bij gerechtsdeurwaar
dersexploot wordt uitgespaard, de sociale reactie op de delinquentie wordt on
middellijk waarneembaar, zodat een einde aan de schijnbare straffeloosheid 
wordt gesteld, en het aantal procedures bij verstek zou verminderen 2462

. De wet
gever voegde er aan toe dat de oproeping bij proces-verbaal een ideale procedure 
uitmaakt om te reageren op de "stadsdelinquentie", waarbij er in veel gevallen 
sprake is van betrapping op heterdaad, zodat de feiten ook niet kunnen worden 
betwist2463

• De procedure is dus voorzien voor eenvoudige feiten die geen gron
dig en uitgebreid onderzoek vereisen en waarbij snel tot een kwalificatie van het 
strafbaar feit kan worden overgegaan2464

• Het zal dus veelal om gevallen gaan 
waarbij een verdachte ter beschikking wordt gesteld van het openbaar ministerie 
en een bemiddeling in strafzaken mislukt2465

. De wetgever gaf wel de raad aan 
de parketten om met de procedure omzichtig om te springen2466

. 

2461 

2462 

2463 

2464 

246') 

2466 

Wet van l3 april 2005 tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het 
strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken, B.S. 
4 mei 2005. 
Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 209/2, 13. 
Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 209/2, 11-12. 
Ph. TRAEST, "De wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aan
tal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging. Een 
algemene benadering", l.c., 33. 
A. WINANTS, "Enkele beschouwingen over het snelrecht en andere actuele problemen van straf
en strafprocesrecht", l.c., nr. 8,489. Zie ook Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 209/2, 12 en Pari. St. 
Kamer 1993-94, nr. 1480/3, 5. 
Pari. St. Senaat 1993-94, nr. 209/2, 84. 
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2. Efficiëntie 

357. In de oorspronkelijke versie leek de oproeping bij proces-verbaal niet tot 
een wezenlijke versnelling van een strafprocedure te kunnen leiden. Uiteindelijk 
betrof het enkel een vorm van aanhangigmaking van de zaak, en dan nog maar 
enkel voor de procedure in eerste aanleg. Ook in de gewone procedure belet 
niets het openbaar ministerie de zaak snel aanhangig te maken, gezien bij recht
streekse dagvaarding een dagvaardingstermijn geldt van eveneens tien dagen2467. 
Het enige wezenlijke onderscheid bestond dus in het feit dat het hanteren van de 
procedure van oproeping bij proces-verbaal tot gevolg heeft dat de tussenkomst 
van een gerechtsdeurwaarder kan worden vermeden. Gezien voor het verdere 
verloop de gewone procedureregels golden, kon de vonnisrechter de zaak uitstel
len2468. Dat bleek in de praktijk overigens ook veelvuldig te gebeuren2469. De 
term "snelrecht" dekte derhalve de lading niet. Daar is nu wel verandering in 
gekomen, in die zin dat thans aan de strafrechter de verplichting wordt opgelegd 
om, wanneer de zaak bij oproeping bij proces-verbaal werd aanhangig gemaakt, 
uitspraak te doen binnen de twee maanden. Bovendien is nu ook voorzien dat 
ingeval van hoger beroep, de zaak wordt ingeleid op de eerste zitting na het 
verstrijken van een termijn van een maand te rekenen van de akte van be
roep2470_ 

358. Wat de aanwending van de oproeping bij proces-verbaal in de praktijk 
betreft, is er een opvallend onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. In het 
Vlaams landsgedeelte is de toepassing eerder marginaal te noemen: in 2003 be
trof het 60 zaken in het rechtsgebied Antwerpen (1,09% van het totaal aantal 
aanhangigmakingen) en 81 zaken in het rechtsgebied Gent (1,33 % )2471 . In 2002 
ging het respectievelijk om 32 (0,46%) en 72 (0,82%) zaken2472. In het Waals 
landsgedeelte wordt de oproeping bij proces-verbaal heel wat meer toegepast. In 
2003 werden 257 (10,49%) zaken genoteerd in het rechtsgebied Bergen2473 en 

2467 

2468 

2469 

2470 

2471 

2472 

2473 

Behoudens in geval van verlenging wegens afstand. 
Ph. TRAEST, "De wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aan
tal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging. Een 
algemene benadering", l.c., 33. 
Zie D. VAN DER NOOT en B. MICHEL, "Justice accélérée ou justice expéditive: un regard critique 
sur l'application de l'article 216quater du Code d'instruction criminelle à Bruxelles", Rev. dr. 
pén. 1999, 163, waar verduidelijkt wordt dat 57% van de zaken die ingeleid worden via een 
oproeping bij proces-verbaal door de Franstalige kamer van de Brusselse correctionele recht
bank wordt uitgesteld. 
Cf supra, randnr. 355, p. 340. 
Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal, statistisch analisten (http://www. 
just.fgov.be/statistique_parquets/html/n/Stats2003.html). Pas vanaf 2000 worden er jaarcijfers 
van de griffies en de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg bijgehouden. Voordien ble
ven de statistieken beperkt tot de vredegerechten, de politierechtbanken en de rechtbanken van 
koophandel (Ph. GYSBERGS, "Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier, die gemid
deld één meter diep was. Hij verdronk ... Rede uitgesproken door advocaat-generaal Philippe 
GYSBERGS op de plechtige openingszitting van het hof van beroep te Gent op 1 september 
2004", R.W 2004-05, 1041). 
Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal, statistisch analisten (http://www. 
just.fgov.be/statistique_parquets/html/n/Downloads.html). In de arrondissementen Oude
naarde, Gent, Veurne, Turnhout, Hasselt en Tongeren werd in 2002 en 2003 geen enkele maal 
van de oproeping bij proces-verbaal gebruik gemaakt. 
Het arrondissement Charleroi is hier de koploper met 180 zaken (17,16%). 
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324 (9,56%) in het rechtsgebied Luik2474
• In 2002 waren dat er respectievelijk 

200 (6,14%) en 347 (7,50%). Het rechtsgebied Brussel schommelt tussen beide 
landsgedeelten met 135 (4,62%) zaken in 2003 en 154 (3,29%) zaken in 2002. 
Of in zaken die werden ingeleid via oproeping bij proces-verbaal sneller tot een 
uitspraak is gekomen dan in gelijkaardige zaken die op andere wijze werden 
aanhangig gemaakt, is moeilijk uit te maken. De statistische analyse die door het 
College van procureurs-generaal wordt uitgevoerd, bevat wel een longitudinale 
analyse, maar hierbij wordt de oproeping bij proces-verbaal niet als aparte ca
tegorie behandeld2475

• Uit de statistieken blijkt zelfs dat de termijn tussen inlei
ding van de zaak en het vonnis bij gewone diefstal - een typische vorm van 
stadsdelinquentie - korter is in arrondissementen waar geen oproeping bij pro
ces-verbaal wordt gehanteerd dan in arrondissementen waar dat wel het geval 
is2476

• Anderzijds is de gemiddelde dagvaardingstermijn in deze laatste groep wel 
korter2477

• 

Gelet op de recente wijziging van de procedure, zou deze thans wel moeten lei
den tot snellere berechting. De toekomst zal moeten uitwijzen of de procedure 
daarmee ook meer wordt toegepast, wat echter niet evident lijkt247 

• De ver
dachte die zelf wenst aan te sturen op een spoedige berechting, kan in elk geval 
niet kiezen voor de oproeping bij proces-verbaal. De keuze tussen de toepassing 
van de normale of een snellere procedure, blijft dus in handen van het openbaar 
ministerie alleen. Dat valt te betreuren. 

AFDELING 2 

De onmiddellijke verschijning 

359. De procedu_~e van onmiddellijke verschijning werd in het -~elgisch recht 
geintroduceerd 611 wet van 28 maart 2000247 en zorgde van bi) de totstand
koming ervan voor heel wat commentaar2480

. De wet kwam er met het oog op 
een snelle berechting van voetbalhooligans die het voetbalspektakel EURO 
2000 onveilig zouden maken. Wellicht omwille van die doelstelling werd aan het 
wetgevend initiatief heel wat aandacht besteed in de media. Echt veel voetbal
hooligans werden echter niet berecht via de procedure van onmiddellijke ver
schijning. Ook bij de berechting van daders van andere strafbare feiten bleef de 
toepassing van de onmiddellijke verschijning bijzonder beperkt. 

2474 

2475 

2476 

2477 

2478 

2479 

Waarvan maar liefst 247 zaken of 20,35% in het arrondissement Luik. 
Longitudinale analyse met cohorte 1998, te raadplegen op http://www.just.fgov.be/statistique 
_parquets/html/n/Stats2003.html. 
Voor een gewone diefstal bevinden zich tussen inleiding en vonnis gemiddeld 14 dagen in Gent, 
73 dagen in Turnhout en 55 dagen in Hasselt, terwijl dat in Charleroi 169 dagen, in Bergen 89 
dagen, en in Luik 59 dagen is. 
In Luik 56 dagen en in Charleroi 120 dagen tegenover 165 dagen in Gent, 196 dagen in Turn
hout en 341 dagen in Hasselt. 
Cf. supra, randnr. 355, p. 341. 
Wet van 28 maart 2000 tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning, B.S. 
1 april 2000. In hetzelfde Staatsblad werd ook de Wet van 28 maart tot wijziging van de rech
terlijke organisatie ten gevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschij
ning gepubliceerd. De wet op het snelrecht zelf trad in werking op 3 april 2000. 
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Dat had ongetwijfeld niet alleen te maken met de polemiek die was ontstaan 
omtrent de wenselijkheid van de nieuwe procedure. Feit was immers dat de wet
telijke regeling enkele hiaten en onduidelijkheden vertoonde die de toepassing 
ervan in elk geval niet eenvoudiger maakten2481

• 

Bovendien werd van meet af aan gesuggereerd dat de wet op de onmiddellijke 
verschijning ongetwijfeld ter toetsing aan het Arbitragehof zou worden voorge
legd, onder meer omdat een beklaagde die via het snelrecht wordt berecht soms 
minder en soms meer proceswaarborgen toegewezen kreeî dan een beklaagde 
wiens zaak via de klassieke procedure wordt behandeld24 2

. Het Arbitragehof 
zag evenwel geen ongrondwettelijkheid in het feit dat bij de ondervraging door 
de onderzoeksrechter voorafgaand aan het uitvaardigen van een bevel tot aan
houding geen bijstand van een advocaat is voorzien, terwijl dat wel zo is in het 
kader van de procedure tot onmiddellijke verschijning2483

• Bij arrest van 
28 maart 2002 van het Arbitragehof2484 werd een aantal bepalingen die de wet 
van 28 maart 2000 had ingevoerd, echter vernietigd2485

. Het betreft meer be
paald artikel 216quinquies § 1 eerste lid Sv. in zoverre de onmiddellijke verschij
ning ook toepasselijk is op personen in vrijheid onder voorwaarden, artikel 

2480 

2481 

2482 

2483 

2484 

248S 

Zie o.m. P. COLLIGNON, "La procédure de comparution immédiate <levant ie tribunal correc
tionnel" ,]. T. 2000, 345-355; B. DE SMET, "Snelrecht voor aangehouden verdachten. Commen
taar op de procedure van onmiddellijke verschijning", Panopticon 2000, 530-562; B. DE SMET, 
"De onmiddellijke verschijning voor de strafrechter. Commentaar bij de wet van 28 maart 
2000 tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning", in X, CBR Jaarboek 
1999-2000, I, Antwerpen, Maklu, 2000, 231-296. WATTIER, "La procédure pénale de com
parution immédiate", R.R.D. 2000, afl. 94, 11-36; J. MEESE, "De wet van 28 maart 2000 tot 
invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning", in X, Gandaius Actueel VI, Ant
werpen, Kluwer, 2001, 1-28; T. DE MEESTER, "De Wet van 28 maart 2000 tot invoeging van 
een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken (Snelrechtprocedure): een bijzon
dere detentie", in B. DEJEMEPPE en D. MERCKX (eds.), De voorlopige hechtenis, Diegem, Klu
wer, 2000, 663-691; L. ARNOU, "Over snelrecht en zichzelf voorbij snellend recht", in Vlaamse 
Conferentie der Balie van Gent (ed.), Straf recht? Strafrecht. Actuele tendensen, Antwerpen, 
Maklu, 2000, 7-44; 1. VAN DAELE, "De onmiddellijke verschijning in strafzaken", R. W. 2000-
01, 641-655 en Ph. MARY en M. PREUMONT, La procédure de comparution immédiate en 
matière pénale, Brugge, la Charte, 2001, 136 p. Zie ook de polemiek die tussen A. RAES en 
F. SC:HllERMANS in het Tijdschrift voor Strafrecht werd ingezet (A. RAES, "Snelrecht deel twee: 
de onmiddellijke verschijning. 'Spektakeljustitie'?", T. Strafr. 2000, 53-70, met als repliek 
F. SC:HllERMANS, "Het snelrecht Verwilghen: een daadkrachtige justitie behoeft geen spekta
kel", T. Strafr. 2000, 142-154). Ook vóór de publicatie van de wet op het snelrecht in het 
Staatsblad werden reeds bijdragen aan het snelrecht gewijd. Wat dit betreft, kan o.m. worden 
verwezen naar F. HuTSEBAllT, "Moet Barbertje wel zo snel hangen? Enkele bedenkingen bij het 
voorontwerp snelrecht", l.c., 1-4; B. DE SMET, "Het onafgewerkte luik van het snelrecht: de 
onmiddellijke verschijning", Panopticon 1999, 401-411; F. HUTSEBAllT, "Kan snel recht wel 
goed recht zijn? Enkele bedenkingen bij het ontwerp snelrecht", l.c., 255-261 en de themanum
mers in De orde van de dag (2000, afl. 9) en Journ. Proc. (21 januari 2000, afl. 385). 
Zie de reeds vernoemde commentaren en J. MEESE, "De onmiddellijke verschijning in straf
zaken: bevoegdheidsperikelen gerelateerd aan wettelijke herhaling en/of samenloop", noot 
onder Corr. Brugge 14 april 2001, T. Strafr. 2002, 96-98. 
J. MEESE, "De wet van 28 maart 2000 tot invoeging van een procedure van onmiddellijke ver
schijning", l.c., nr. 53, 28. 
Arbitragehof 8 mei 2001, nr. 59/2001, B.S. 13 juli 2001 en R. W. 2001-02, 592. 
Arbitragehof 28 maart 2002, nr. 56/2002, B.S. 13 april 2002; A.A. 2002, 639, R. W. 2002-03, 
650; T. Strafr. 2002, 137, met noot]. MEESE; T.B.P. 2003 (verkort), 269 enj.L.M.B. 2002, 664. 
Zie hierover L. ARNOU, "Arbitragehof verwijst snelrechtprocedure naar prullenmand", Juris
tenkrant 2002, afl. 48, 1 en 7; J. MEESE, "De teloorgang van de onmiddellijke verschijning in 
strafzaken", noot onder Arbitragehof 28 maart 2002, T. Strafr. 2002, 150-153, en 
N. GHISLAIN, "Constat d'échec pour la Justice ra pide?", Journ. jur. 2002, 2-3. 
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2l6quinquies § 3 Sv., dat de mm1mumtermijn op 4 dagen en de maximum
termijn op 7 dagen bepaalt vanaf het bevel tot aanhouding en de rechtbank 
verplicht uitspraak te doen binnen 5 dagen vanaf het in beraad nemen, artikel 
1 l6septies Sv. in zoverre de mogelijkheid van uitstel van de zaak beperkt wordt 
tot twee hypothesen (getuigenverhoor en maatschappelijke enquête), en artikel 
20bis § 1 eerste lid van de voorlopige hechteniswet, dat niet bepaalt op grond 
van welk criterium het openbaar ministerie kan kiezen tussen onmiddellijke ver
schijning en de gewone procedure. Sedertdien ligt de toepassing van deze proce
dure compleet stil. Enkel de niet door het Arbitragehof vernietigde bepalingen, 
die door de wetgever niet werden opgeheven, getuigen nog van het korte bestaan 
van het fameuze snelrecht. De procedure wordt in de praktijk niet meer toege
past2486_ 
Gelet op het voorgaande wordt de procedure van onmiddellijke verschijning 
hier niet verder behandeld. 

2486 Vreemd genoeg blijken in de statistieken van 2002 en 2003 voor het ganse Rijk nog telkens 4 
zaken terug te vinden zijn die via een onmiddellijke verschijning zouden zijn aanhangig 
gemaakt (zie http://www.just.fgov.be/statistique_parquets/html/n/). Dat is vooral vreemd wat 
de zaken betreft die werden ingeleid in 2003 (één zaak in leper en Kortrijk, en twee zaken in 
Neufchäteau), gezien die inleidingen sowieso dateren van na het arrest van het Arbitragehof 
van 28 maart 2002. Wat er van die zaken geworden is, is niet duidelijk. 
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DEEL IV 

Snelheid van straf uitvoering 
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HOOFDSTUK 1 

Probleemstelling 

360. Het uitspreken van een straf binnen de verjaringstermijn en/of de redelijke 
termijn is één ding. Maar ook wanneer een straf werd uitgesproken, moet bij de 
tenuitvoerlegging van die straf de nodige diligentie aan de dag worden gelegd. 
Het uitvoeren van bijvoorbeeld een vrijheidsstraf lang nadat deze werd opge
legd, is immers niet verzoenbaar met de doelstellingen die de maatschappij met 
het opleggen van die straf voor ogen had. 
Om laattijdige strafuitvoeringen te verhinderen, voorzag de wetgever in de ver
jaring van de straf. Alhoewel de verjaring van de straf strikt genomen geen on
derdeel is van onderhavige studie - de uitvoering van de naar aanleiding van een 
strafprocedure opgelegde straf maakt immers geen deel uit van deze strafproce
dure zelf en heeft derhalve geen weerslag op de duur ervan - wordt zij hier toch 
summier behandeld. 
De verjaringstermijn van de straf is echter behoorlijk lang, zodat men zich de 
vraag kan stellen of de uitvoering binnen die verjaringstermijn altijd redelijk is. 
Van een diligente overheid mag immers worden verwacht dat de uitvoering van 
een opgelegde straf zo snel mogelijk op de veroordeling volgt. In een volgend 
kort hoofdstuk wordt daarom stil gestaan bij de vraag of ook de strafuitvoering 
een verplichting kent die gelijkaardig is aan de verplichting tot berechting bin
nen een redelijke termijn. 
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AFDELING 1 

Begrip en gevolgen 

361. De verjaring van de straf kan worden omschreven als het verstrijken van 
de termijn die vereist is opdat de straf komt te vervallen en dus niet meer ten 
uitvoer kan worden gelegd. De verjaring van de straf heeft nagenoeg dezelfde 
bestaansredenen als de verjaring van de strafvordering2487

. Ook de uitvoering 
van een opgelegde straf wordt na verloop van tijd immers onwenselijk en zelfs 
contraproductief voor het maatschappelijk belang, omdat de doelstellingen van 
de straf niet meer kunnen worden gerealiseerd2488

. Bovendien wordt de herinne
ring aan de feiten na het verstrijken van de verjaringstermijn geacht te zijn ver
vaagd. Het is dan ook logisch dat, eenmaal aangenomen wordt dat de strafvor
dering na verloop van tijd niet meer kan worden uitgeoefend omdat het recht op 
straffen is uitgedoofd, ook het recht om een opgelegde straf uit te voeren na 
verloop van tijd uitdooft2489

• Soms wordt het recht op uitvoering van een ver
oordeling ook vergeleken met een louter civiele veroordeling, waarvan de uit
voeringsmogelijkheid eveneens beperkt is in de tijd (actio judicati)2490

• 

Niettemin leert de geschiedenis ons dat de verjaring van de straf slechts later 
werd ingevoerd dan de verjaring, van de strafvordering en ook aan heel wat meer 
kritiek onderhevig is geweest24 1

• 

362. Net zoals de verjaring van de strafvordering2492
, is ook de verjaring van de 

straf van openbare orde. Een veroordeelde kan dus niet verzaken aan de toepas
sing van de verjaringsregels en de instanties die belast zijn met de tenuitvoerleg
ging van de straf moeten deze regels van rechtswege toepassen2493

• Ook de ver
jaring van de straf wordt immers geacht te bestaan in het belang van de maat
schappij en niet in het belang van de veroordeelde2494

• 

363. Is de verjaring bereikt, dan is de tenuitvoerlegging van de straf niet langer 
mogelijk. Toch dooft de verjaring de straf niet uit, vermits de veroordeling zelf 

2487 

2488 

2489 

2490 

2491 

2492 

2493 

2494 

Zie hierover supra, Denkbare verklaringen voor verjaring, p. 27. Een uitgebreide bespreking 
van de redenen van de verjaring van de straf vindt men bij Ch. NARAT, o.c., 159-205. 
L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1409, 763. 
Vgl. F. DEL PERO, o.c., 209. 
Ch. NARAT, o.c., 14. 
Zie F. DEL PERO, o.c., 210-211. Zie echter ook Ch. NARAT, o.c., 36, die stelt dat ook reeds in 
het oude recht de algemene verjaringstermijn van 30 jaar gold. 
Cf supra, randnr. 79, p. 69. 
L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1411, 764. 
Ch. NARAT, o.c., 15. 
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blijft bestaan249 5, alsook alle gevolgen ervan2496
• De verjarin~ heeft dus enkel 

betrekking op de uitvoering van de straf en niet op de straf zelf 497
• Hieruit volgt 

dat ook de automatische gevolgen die aan de veroordeling zijn verbonden, blij
ven gelden2498

• De veroordeling blijft dan ook vermeld op het strafregister, maar 
de betrokkene kan eventueel wel in aanmerking komen voor herstel in eer en 
rechten of zelfs herziening. De veroordeling kan ook de basis uitmaken voor 
herhaling en later uitstel verhinderen2499

• 

AFDELING 2 

Berekening van de verjaring 

364. Net zoals de verjaringstermijn van de strafvordering afhankelijk gesteld is 
van de aard van het misdrijf2500

, varieert de verjaringstermijn van de straf naarge
lang de aard van de opgelegde straf2501

• Criminele straffen verjaren door verloop 
van twintig jaren, te rekenen van de dagtekening van de arresten of vonnissen 
waarbij zij zijn uitgesproken2502

. Straffen met betrekking tot misdrijven bedoeld 
in de artikelen 136bis, 136ter en 136quater Sw. verjaren echter niet2503

• Correc
tionele straffen verjaren door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf hetzelfde 
ogenblik, of vanaf de dag waarop het in eerste aanle~ \fewezen vonnis niet meer 
kan bestreden worden bij wege van hoger beroep2504

, 
5 5

. Bedraagt de uitgespro-

2495 

2496 

2497 

2498 

2499 

2500 

2501 

2502 

250) 

2504 

1505 

Cass. 13 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 336. Uiteraard kan geen strafvordering meer 
worden uitgeoefend met betrekking tot het feit waarvoor de verjaarde straf werd uitgesproken 
(zie bv. Corr. Antwerpen 10 februari 1958,J.T. 1958, 276). 
Zie Cass. 13 november 1985, Arr. Cass. 198S-86, 336 en R. W. 1986-87, 389, met noot A. 
VANDEPLAS. 
De regels inzake de verjaring van de straf spelen enkel indien het gaat om straffen waarvoor de 
uitvoering van de openbare macht vereist is, en zijn derhalve niet toepasselijk op straffen die 
automatisch uitgevoerd zijn door het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling (zie 
hierover L. DUPOKT en R. VERSTRAETE:-J, o.c., nr. 1413, 764-765). Daarom zijn maatregelen niet 
vatbaar voor verjaring (ibid., nr. 1414, 765). Dat geldt ook voor de herstelmaatregel inzake ste
denbouw, zelfs al behoort die tot de strafvordering (zie Cass. 9 september 2004, T.R.O.S. 2004, 
306, met noot P. VANSANT en Antwerpen 9 april 2003, T.R.O.S. 2004, 269, met noot P. VAN
SANT). Ook de verbeurdverklaring van geldsommen op het krediet van geïndividualiseerde en 
voordien in beslag genomen bankrekeningen vereist geen uitvoeringsmaatregel, zodat die ver
beurdverklaring, die kracht van gewijsde heeft verkregen, niet vatbaar is voor verjaring (Cass. 
11 januari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 625 en j. T. 1990, 641 ). 
L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1412, 764. 
C.J. VAt-;HOUDT en W. CALEWAERT, o.c., III, nr. 2091, 1049. 
Zie hierover supra, Correlatie met de drieledige indeling van de misdrijven, p. 74. 
Cf. Cass. 20 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 979. 
Art. 91 Sw. De term "vonnissen" werd in art. 91 Sw. opgenomen met het oog op de vonnissen 
van de krijgsraden die criminele straffen konden inhouden enerzijds, en de bij weerspannigheid 
gewezen uitspraken die ingevolge het vroegere art. 472 Sv. vonnissen werden genoemd (C.J. 
VANHOUDT en W. CALEWAERT, o.c., III, 1040, voetnoot 4). Thans heeft de verwijzing naar het 
begrip vonnissen echter niet langer zin. 
Zie over de oorlogsmisdaden ook supra, randnr. 79, p. 71. 
Art. 92 eerste lid Sw. 
Gezegd wordt dat de verjaringstermijn bij gebrek aan hoger beroep ingaat op de dag volgend 
op de beroepstermijn geldend voor het openbaar ministerie bij de rechtsmacht in hoger beroep, 
dat over 25 dagen beschikt om hoger beroep aan te tekenen (L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, 
o.c., nr. 1418, 767). Men zou zich kunnen afvragen of dit ook zo is indien de maximumstraf 
werd opgelegd, omdat het openbaar ministerie er in dat geval geen belang lijkt hij te hebben 
om hoger beroep aan te tekenen. Daar staat echter tegenover <lat het hoger beroep van het 
openbaar ministerie ten allen einde strekt. 
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ken straf echter meer dan drie jaar, dan is de verjaringstermijn tien jaar2506 . Om 
uit te maken of de uitgesproken straf drie jaar te boven gaat, mag men de verschei
dene door eenzelfde vonnis uitgesproken correctionele straffen niet samentellen. 
Werden verschillende correctionele straffen uitgesproken die elk afzonderlijk niet 
hoger liggen dan drie jaar, maar samen beschouwd deze drie jaar toch te boven 
gaan, dan bedraagt de toepasselijke verjaringstermijn dus vijf jaar voor elke straf 
afzonderlijk2507. Politiestraffen verjaren door verloop van een jaar2508

. De wegens 
een misdaad, een wanbedrijf of een overtreding opgelegde geldboete en/of ver
beurdverklarinS verjaart door verloop van dezelfde termijn als het geval is voor 
de hoofdstraf25 9• De aard van de bijkomende straffen wordt dus bepaald door de 
aard van de hoofdstraf. Ook de subsidiaire straf ( de vervangende gevangenisstraf) 
volgt het regime van de geldboete waarmee zij werd uitgesproken2510. 
In elk van de voorgaande gevallen wordt de verjaringstermijn beoordeeld op 
grond van de opgelegde straf2511 en dus niet op grond van de straf in abstracto. 
Bij correctionalisering van een misdaad of contraventionalisering van een wan
bedrijf door het onderzoeksgerecht, of indien het Hof van Assisen voor een mis
daad slechts een correctionele straf uitspreekt of de correctionele rechtbank voor 
een wanbedrijf slechts een politiestraf oplegt, zal de verjaringstermijn van de 
straf telkens deze zijn die toepasselijk is voor respectievelijk correctionele straf
fen of politiestraffen2512. 

365. Ook de verjaringstermijn van de straf wordt berekend van dag tot dag2513 . 
De dies a quo dient voor de berekening van de termijn te worden meegerekend 
en de verjaring treedt in bij het verstrijken van de laatste dag van de termijn2514. 
Uiteraard loopt de verjaring van de straf niet gedurende de tijd dat de straf 
wordt uitgevoerd. De verjaring van de straf loopt wel gedurende de behandeling 
van een voorziening in cassatie, voor zover die voorziening wordt verwor
pen2515. Wordt een ingesteld hoger beroep onontvankelijk verklaard, dan is de 
verjaring van de straf beginnen lopen vanaf het verstrijken van de beroepster
mijn tegen de veroordeling in eerste aanleg. Ook wanneer de rechter in graad 
van beroep tot de conclusie komt dat het verzet dat werd ingesteld in eerste 
aanleg terecht onontvankelijk werd verklaard, loopt de verjaring vanaf het ver
strijken van de beroepstermijn tegen de op verstek uitgesproken veroordeling. 
Wordt verzet aangetekend tegen een in laatste aanleg genomen beslissing, dan 
loopt de verjaring van de straf pas vanaf de dag van het op verzet fiewezen von
nis of arrest, voor zover dat verzet ontvankelijk wordt verklaardL 16

• 

2506 

2~07 

2508 

2509 

2510 

251 ! 

2S Il 

2511 

2514 

2516 

Art. 92 tweede lid Sw. 
Cass. 7 september 1933, Pas. 1933, I, 293. Zie ook Rb. Brussel 3 februari 1971, J.T. 1971, 
625, met noot H.-D. BOSLY en C.J. VANHOUllT en W. CALFWAERT, o.c., nr. 2074, 1041. 
Art. 93 Sw. 
Art. 94 Sw. 
L. DUPONT en R. VERSTRAETE;\/, o.c., nr. 1422, 768. 
Cf. Cass. 20 oktober 1998, Arr. Cass. 1998, 979. 
L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1415, 766. 
Over de aanvang van de verjaring van de strafvordering, zie supra, randnr. 145, p. 127. 
L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1416, 766. 
L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1424, 769. Wordt het bestreden vonnis of arrest ver
broken, dan loopt uiteraard opnieuw de verjaring van de strafvordering (C.J. VANHOUDT en W. 
CALEWAERT, o.c., III, nrs. 2073 en 2076, 1041 en 1043). 
Zie voor een schematisch overzicht van de gevolgen van het instellen van rechtsmiddelen op de 
verjaring van de straf L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 1442, 777. 
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Slaagt de veroordeelde die zijn straf ondergaat erin te vluchten2517
, dan begint 

de verjaringstermijn te lopen van de dag van de ontvluchting2518
. Wanneer ech

ter in dat geval een veroordeelde meer dan vijf jaar van zijn straf heeft onder
gaan, indien het een tijdelijke criminele straf betreft, of meer dan twee jaar, in
dien het een correctionele straf betreft, wordt de meerdere tijd toegerekend op 
de duur van de verjaring2519

• Bij het bepalen van de verjaringstermijn die ingaat 
op het ogenblik van de ontvluchting, moet dus rekening gehouden worden met 
het reeds ondergane deel van de vrijheidsstraf2520

, voor zover een bepaalde duur 
werd overschreden. Indien een veroordeelde meer dan vijf jaar heeft uitgezeten 
van een tijdelijke criminele straf (bijvoorbeeld zeven jaar), dan moet het surplus 
(in het gegeven voorbeeld twee jaar) worden afgetrokken van de verjaringster
mijn. Eenzelfde regeling geldt wanneer men veroordeeld werd tot een correctio
nele straf en reeds meer dan twee jaar werd uitgezeten. Zo bedraagt de verja
ringstermijn negen jaar voor de tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeelde die 
ontvlucht na drie jaar. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er sprake is van de 
uitvoering van verschillende straffen. In dat geval wordt aangenomen dat voor 
de verjaring elke straf afzonderlijk in rekening moet worden gebracht, en dat de 
reeds ondergane straftijd voor de toepassing van artikel 95 Sw. proportioneel 
moet aangerekend worden in verhouding tot de duur van elk van de verschil
lende straffen2521

. 

366. De verjaring van de straf kan worden gestuit en geschorst. De stuiting 
van de verjaring kan - in tegenstelling tot de stuiting van de verjaring van de 
strafvordering2522 

- ten allen tijde plaatsvinden, en is dus niet beperkt tot de 
eerste termijn. De verjaring kan dus onbeperkt uitgesteld worden, wat vooral 
van belang is bij de betaling van geldboeten2523

. Uiteraard moet de stuitings
daad wel binnen de verjaringstermijn worden gesteld: een ingetreden verja
ring kan dus niet meer herleven. De wet zelf geeft geen definitie van stuitings
daden, maar bepaalt enkel dat de verjaring van de straf wordt gestuit door de 
aanhouding van de veroordeelde2524

• Die aanduiding is echter niet exhaus-

2518 

2519 

2520 

2521 

2522 

2521 

2524 

Hieronder dient niet enkel de werkelijke ontsnapping uit de penitentiaire instelling te worden 
begrepen, maar alle gevallen waarin de veroordeelde die reeds zijn straf aan het ondergaan was, 
erin slaagt zich aan de verdere uitvoering van zijn straf te onttrekken (bv. het niet terugkeren 
na een penitentiair verlof). Verduidelijkt werd reeds dat artikel 95 tweede lid Sw. van toepassing 
is zowel op de voorlopig in vrijheid gestelde veroordeelde als op elke veroordeelde waarvan de 
straf is beginnen te verjaren voordat hij werd opgesloten en voordat hij vervolgens zijn vrijheid 
terugkrijgt (Cass. 30 juni 2004, RABG 2005, 489, met noot J. RozIE en Rev. dr. pén. 2005, 
200). 
Art. 95 eerste lid Sw. (deze bepaling geldt uiteraard niet wanneer de ontvluchting voorafgaat 
aan de veroordeling of aan de uitvoering van de opgelegde straf). 
Art. 95 tweede lid Sw. 
Zie hierover C.J. VANH0UDT en W. CALFWAERT, o.c., III, nr. 2090, 1048 en L. DUPONT en R. 
VERSTRAETEN, o.c., nr. 1438, 774-775. 
Cf. C.J. VANH0UDT en W. CALEWAERT, o.c., III, nr. 2090, 1048 en L. DUPONT en R. VERSTRAE
TEN, o.c., nr. 1442, 776, en de voorbeelden aldaar. 
Cf. supra, randnr. 197, p. 182. 
Elke gedeeltelijke betaling geldt dan immers als stuitingsdaad (C.J. VANHOUDT en W. CALE
WAERT, o.c., III, nr. 2084, 1045). 
Art. 96 Sw. Onder de term aanhouding dient te worden begrepen iedere gevangenneming die 
aan de eigenlijke strafuitvoering voorafgaat en er van gescheiden is. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer in het buitenland de uitlevering wordt toegestaan, zelfs al was de veroordeelde 
reeds vroeger gedetineerd (Cass. 26 mei 1913, Pas. 1913, I, 269). 
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tief2525 . Vooreerst kan niet enkel de verjaring van de vrijheidsstraffen, maar 
ook deze van de andere straffen (bijvoorbeeld de verbeurdverklaring of de 
werkstraf2526 ) worden gestuit. Meer bepaald zal de verjaring worden gestuit 
door elke daad die kan worden beschouwd als een begin van effectieve uit
voerin? van de straf, zelfs ongeacht het vrijwillig of gedwongen karakter er
van252 . Zo kan de verjaring gestuit worden door het beslag op de goederen 
van de veroordeelde2528 of door een uitvoering van de vervangende gevange
nisstraf. De louter uitgedrukte wil tot uitvoering volstaat echter niet2529. Een 
betekening of een aanmaning stuiten de verjaring derhalve niet. 
De schorsing van de verjaring van de straf wordt in het Strafwetboek helemaal 
niet vermeld, omdat er ten tijde van het tot stand komen ervan geen enkel geval 
van wettelijke onmogelijkheid tot uitvoering van de straf bestond. Een dergelijke 
onmogelijkheid kwam er pas bij de invoering van de voorwaardelijke veroorde
ling en de voorwaardelijke invrijheidsstelling bij wet van 31 mei 18882530. Op 
grond van die wet werd aangenomen dat de verjaring van de straf tijdens de 
proeftijd geschorst was in geval een veroordeling met uitstel werd uitgespro
ken2531. Thans bepaalt artikel 18 § 2 van de Probatiewet dat de verjaring van de 
straffen die met uitstel zijn uitgesproken ingaan op hetzelfde ogenblik als die van 
de straffen die voor het nieuwe misdrijf worden uitgesproken wanneer het uitstel 
van rechtswege wordt herroepen met toepassing van artikel 14 § 1 van die 
wet2532, of op de dag waarop het vonnis van herroeping niet meer vatbaar is 
voor hoger beroep wanneer het uitstel wordt herroepen met toepassing van ar
tikel 14 § 2 van die wet2533 . 
Wat de voorwaardelijke invrijheidsstelling betreft, bepaalt artikel 15 van de wet 
van 5 maart 19982534 dat de verjaring van de straf niet loopt wanneer de veroor
deelde in vrijheid is krachtens een niet herroepen beslissing tot invrijheidsstel
ling. Bovendien kan verjaring niet worden aangevoerd indien in een in kracht 
van gewijsde gegane veroordeling wordt vastgesteld dat de voorwaardelijk in 

2525 

2526 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2532 

2133 

2534 

Zie C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, o.c., III, nr. 2081, 1044 (die er op wijzen dat de bedoe
ling van de wetgever niet was de stuiting te beperken tot het geval van de aanhouding, maar 
wel een einde te stellen aan de discussie of de uitvoering van de straf diende beschouwd te wor
den als stuiting van de verjaring dan wel als een schorsing van de verjaring) en L. DUPONT en 
R. VERSTRAF.TEN, o.c., nr. 1431, 771. 
Zie wat dit betreft 0. MICHIELS en S. DERRE, "Le point sur la peine de travail", in A. ]ACBOS 
(ed.), Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2004, 205. 
Cass. 24 augustus 1967, Arr. Cass. 1967, 1340: de door de veroordeelde vrijwillige betaling 
van een gedeelte van de geldboete stuit de verjaring van de straf. 
Maar niet door het beslag op de goederen van een derde die aan de veroordeelde niets verschul
digd is (Brussel 1 maart 1911, Pas. 1911, II, 132). 
C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, o.c., III, nr. 2082, 1045. 
Wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel, 
B.S. 3 juni 1888, vervangen door de Probatiewet. 
Cass. 18 mei 1896, Pas. 1896, I, 201 en Cass. 16 oktober 1905, Pas. 196, I, 15. 
Het betreft de situatie waarbij gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd, dat ver
oordeling tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
uitstel tot gevolg heeft gehad. 
Het betreft de herroeping gestoeld op het feit dat de veroordeelde de opgelegde voorwaarden 
niet naleeft. 
Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van 
de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, B.S. 2 april 1998, in werking 
getreden op 1 maart 1999. 
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vrijheid gestelde een misdaad of een wanbedrijf heeft gepleegd voor het verstrij
ken van de proeftijd2535. 
Alhoewel ooit werd aangenomen dat ook het uitstel toegekend bij genadebesluit 
uitgaand van de Koning een schorsing van de verjaring van de straf teweeg
brengt2536, wordt thans aangenomen dat zulks niet het geval is2537. 

2515 

25 ih 

2537 

Art. 15 tweede lid van de wet van 5 maart 1998, dat verwijst naar art. 10, 2° van de wet van 
18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling 
(B.S. 2 april 1998; err., B.S. 7 augustus 1998). Cf. Cass. 22 mei 2002, Rev. dr. pén. 2002, 969, 
met noot. 
Corr. Brussel 19 juni 1935, Rev. dr. pén. 1936, 861. 
Zie hierover C.J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, o.c., III, nr. 2088, 1047. 
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HOOFDSTUK 111 

De redelijke termijn en de strafuitvoering 

367. Dat de straf wordt uitgevoerd binnen de verjaringstermijn van de straf, 
betekent uiteraard nog lang niet dat de uitvoering van de straf snel werd benaar
stigd. Die verjaringstermijnen staan er immers niet aan in de weg dat een straf 
wordt uitgevoerd die reeds enkele jaren eerder werd uitgesproken, ook al was 
de verblijfplaats van de veroordeelde al die tijd gekend. 
Nochtans is een snelle uitvoering van een opgelegde straf even belangrijk als een 
berechting binnen een redelijke termijn. Veel van de argumenten die ten grond
slag liggen aan de verjaring en de redelijke termijn, blijven immers ook toepas
selijk wanneer het gaat om de uitvoering van de straf. Overigens heeft het weinig 
zin de veroordeelde gedurende lange tijd in het ongewisse te laten omtrent de 
vraag of en wanneer de opgelegde straf zal worden uitgevoerd2538

. Daardoor 
wordt de uiteindelijke reclassering alleen maar bemoeilijkt. 
De vraag rijst derhalve of er geen andere grenzen zijn dan de loutere verjaring 
van de straf, en meer bepaald, of het recht op berechting binnen een redelijke 
termijn zich ook verzet tegen een laattijdige uitvoering van de straf2539

. 

368. Op het eerste gezicht lijkt dat niet evident. Artikel 6.1 EVRM bepaalt im
mers enkel dat eenieder bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem 
ingestelde strafvervolging recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Die bepaling zegt derhalve niets over 
het aspect strafuitvoering. Bovendien neemt de redelijke termijn een einde een
maal een definitieve uitspraak is tussengekomen over de gegrondheid van de 
strafvervolging2540

• Men zou dan ook tot het besluit kunnen komen dat de zo
genaamde executiefase (dit is de fase tussen de eindbeslissing en de tenuitvoer
legging van de strafrechtelijke sanctie) buiten het bereik van de redelijke termijn 
blijft2541

• 

Toch oordeelde de toenmalige Commissie voor de Rechten van de Mens in een 
civiele zaak dat de uitvoering van een gerechtelijke beslissing geacht moet wor
den deel uit te maken van artikel 6.1 van het verdrag2542

: 

2538 

2539 

2540 

"The Commission recalls that Article 6 § 1 secures to everyone the right 
to have any claim relating to his civil rights and obligations brought 
before a court or tribunal; in this way, it embodies the "right toa court", 
of which the right of access, that is the right to institute proceedings 
before courts in civil matters, constitutes one aspect. However, that right 
would be illusory if a Contracting State's domestic legal system allowed 
a final, binding judicia! decision to remain inoperative to the detriment 
of one party. It would be inconceivable that Article 6 § 1 should de-

Dit geldt uiteraard meer bij vrijheidsstraffen dan bij geldboeten. 
Het laattijdig uitvoeren van een gevangenisstraf is uiteraard niet wenselijk, maar zou bv. het 
gevolg kunnen zijn van de overbelasting van de penitentiaire instellingen. 
Zie hierover supra, p. 270 e.v. 

2541 In die zin M.L.W.M. VIERING, l.c., 215. 
2542 ECRM 2 december 1998, Immobiliare Saffi t. Italië, nr. 22774/93, § 91. 
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scribe in detail procedural guarantees afforded to litigants - proceedings 
that are fair, public and expeditious - without protecting the implemen
tation of judicia! decisions; to construe Article 6 as being concerned ex
clusively with access to a court and the conduct of proceedings would 
be likely to lead to situations incompatible with the principle of the rule 
of law which the Contracting States undertook to respect when they 
ratified the Convention. Execution of a judgment given by any court 
must therefore be regarded as an integral part of the "trial" (or the pur
poses of Article 6" 

Een gelijkaardige redenering werd ook gevolgd door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens2543: 

"However, that right would be illusory if a Contracting State's domestic 
legal system allowed a final, binding judicia! decision to remain inoper
ative to the detriment of one party. It would be inconceivable that Arti
cle 6 § 1 (art. 6-1) should describe in detail procedural guarantees af
forded to litigants - proceedings that are fair, public and expeditious -
without protecting the implementation of judicia! decisions; to construe 
Article 6 (art. 6) as being concerned exclusively with access to a court 
and the conduct of proceedings would be likely to lead to situations 
incompatible with the principle of the rule of law which the Contracting 
States undertook to respect when they ratified the Convention (see, mu
tatis mutandis, the Galder v. the United Kingdom judgment of 21 Feb
ruary 197 5, Series A no. 18, p. 16-18 § 34-3 6). Execution of a judgment 
given by any court must therefore be regarded as an integral part of the 
"trial" (or the purposes of Article 6 (art. 6}; moreover, the Court has 
already accepted this principle in cases concerning the length of pro
ceedings." 

Die rechtspraak werd onlangs nog bevestigd2544
• De vraag is echter of die rede

nering ook zou worden gevolgd in strafzaken. Een gelijkschakeling tussen beide 
rechtstakken is wat dit betreft immers niet evident. Wanneer het Europees Hof 
tot de vaststelling komt dat er sprake is van schending van het recht op berech
ting binnen een redelijke termijn doordat de uitvoering van een vonnis niet tijdig 
kon worden gerealiseerd, dan is dat omdat die uitvoering de tussenkomst van 
een uitvoeringsrechter vergde (bijvoorbeeld voor de toekenning van de bijstand 
van de openbare macht), die er echter niet tijdig of helemaal niet kwam2545 . 

Tenzij er gewerkt wordt met een strafuitvoeringsrechtbank (wat vooralsnog niet 
het geval is) 2

S4
6

, is dat in strafzaken niet het geval. Eenmaal een straf werd or 
gelegd, berust het initiatief tot uitvoering ervan bij het openbaar ministerie25 7

. 

2543 

2544 

2545 

2546 

2S47 

EHRM 19 maart 1997, Hornsby t. Griekenland, Reports 1997-II, § 40. 
EHRM 17 mei 2005, Chizhov t. Ukraïne, onuitg., § 40. Zie ook EHRM 17 juni 2003, Ruianu 
t. Roemenië, Amén. 2004, 45. 
Cf o.m. EHRM 26 september 1996, Di Pede t. Italië, Reports 1996-IV, § 24; EHRM 
26 september 1996, Zappia t. Italië, Reports 1996-IV, § 20 en EHRM 11 januari 2001, P.M. 
t. Italië, onuitg., § 50. 
De oprichting van strafuitvoerinsgrechtbanken zou er evenwel snel kunnen komen. Het wets
ontwerp houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken wordt thans immers behan
deld in de Senaat (Pari. St. Senaat 2004-05, nr. 3-1127). 
Ch. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 439. 
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Bovendien is de uitvoering van een uitspraak in burgerlijke zaken voor de be
trokkene noodzakelijk om een burgerlijk recht te kunnen uitoefenen. Het heeft 
immers weinig zin dat men wel binnen een redelijke termijn een gerechtelijke 
beslissing kan bekomen, maar deze niet of niet tijdig kan uitvoeren. Een veroor
deelde daarentegen heeft zelf geen belang bij een uitvoering van de opgelegde 
straf. 
De oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken maakt het uiteraard wel moge
lijk om ook bij de strafuitvoering rekening te houden met het verstrijken van een 
al te lange termijn tussen de strafoplegging en de uitvoering ervan. Zo is in arti
kel 84 van het voorontwerp van wet betreffende de externe rechtspositie van 
gedetineerden bepaald dat de strafuitvoeringsrechter een gevangenisstraf van 
minder dan een jaar zal kunnen omzetten in een werkstraf wanneer de toestand 
van de veroordeelde gevoelig veranderd is sedert de uitspraak van de straf2548 . 
Men kan zich de vraag stellen of het niet wenselijk is om de strafuitvoeringsrech
ter een algemene bevoegdheid te verlenen om de opgelegde straf aan te passen 
wanneer onredelijk lang werd gewacht met de uitvoering van de straf. De Hoge 
Raad voor de Justitie is echter niet gewonnen voor een dergelijke mogelijkheid, 
omdat straffen snel moeten worden uitgevoerd en men volgens de Hoge Raad 
van het principe moet uitgaan dat er zich geen substantiële wijziging kan voor
doen sinds het moment waarop de vrijheidsberovende straf werd uitgespro
ken2549. Uiteraard is het juist dat straffen best snel worden uitgevoerd, maar dat 
neemt niet weg dat men in ons huidig recht voor een lacune komt te staan wan
neer niet aan die snelheidsvereiste wordt voldaan. Een beroep doen op de rechter 
in kort geding lijkt immers geenszins evident. Het is dan ook verdedigbaar om 
de strafuitvoeringsrechter de bevoegdheid te verlenen om aan een gebeurlijk on
redelijk late strafuitvoering bepaalde gevolgen te koppelen, zoals een aanpassing 
van de uitgesproken straf. 

2548 

2549 

Dit voorontwerp van wet werd op 10 december 2004 door de Ministerraad goedgekeurd en 
samen met het ontwerp van wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken voorge
legd aan de Hoge Raad voor de Justitie (Pari. St. Senaat 2004-05, nr. 3-1127/3). 
Advies van de Hoge Raad voor de Justitie, Pari. St. Senaat 2004-05, nr. 3-1127/3, 7. 
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HOOFDSTUK 1 

Hervorming van de verjaring van de strafvordering 

in een instellingsverjaring 

369. Verduidelijkt werd reeds dat de complexiteit van de Belgische verjarings
regeling2550 omwille van de jurisprudentiële evolutie maar voornamelijk omwille 
van het gestuntel van de wetgever, de laatste jaren in ongeziene mate is toegeno
men2551. Het is ongetwijfeld zo dat de verjaring op maatschappelijk vlak meer 
en meer een gevoelig thema is geworden, en dat de wetgever gedurende het laat
ste decennium wellicht daarom verschillende malen de nood heeft gevoeld om 
de verjaringsregeling aan te passen2552. De wijze waarop dit is gebeurd (en 
vooral het gebrek aan coherentie), is echter ronduit bedroevend te noemen. 
Hierdoor lijkt de belangrijkste troef van de verjaring, met name de rechtszeker
heid, compleet te zijn uitgehold. De berekening van de verjaring is verworden 
tot een complexe en tijdrovende bezigheid voor strafrechtstechnici. Dikwijls is 
de berekening zelfs zo moeilijk dat de diverse actoren in een strafproces elk tot 
een compleet ander eindresultaat komen en er dus voorafgaand aan het debat 
ten gronde eerst een intensieve discussie moet worden gevoerd nopens de vraag 
of de strafvordering nu al dan niet onontvankelijk is wegens verjaring. 
Men kan zich dan ook de vraag stellen of het verjaringssysteem niet meer kwaad 
dan goed doet, en of de redelijke termijn waarvan de sanctionering wordt aan
gepast geen volwaardig alternatief zou kunnen uitmaken voor een verjaringsre
gime. Evenwel dient te worden vastgesteld dat enkel de verjaring van de straf
vordering laattijdig ingestelde vervolgingen kan tegengaan, omdat de redelijke 
termijn pas begint te lopen eenmaal de verdachte kennis krijgt van het lastens 
hem gevoerde onderzoek2553. Eenmaal de vervolging echter tijdig werd inge
steld, zou de vereiste van berechting binnen een redelijke termijn principieel 
moeten volstaan als waarborg tegen langdurige strafprocedures. Dat vereist dan 
wel dat de overschrijding van de redelijke termijn tot een drastische sanctione
ring leidt en in elk geval ook aanleiding kan geven tot het uitspreken van het 
verval van de strafvordering. Die wijzigingen aan de sanctionering van de over
schrijding van de redelijke termijn, worden hierna besproken. Een tweede ver
eiste is bovendien dat de rechterlijke macht bij het beoordelen van de overschrij
ding van de redelijke termijn voldoende maturiteit aan de dag legt en het funda
menteel recht op berechting binnen een redelijke termijn verzekert door een 
consequente en rigoureuze bestraffing van termijnoverschrijdingen. Indien dat 
in een aantal gevallen leidt tot de vaststelling dat geen straf meer kan worden 
uitgesproken, dan is dat maar zo. De individuele fundamentele rechten van een 
beklaagde hoeven niet ondergeschikt te worden gesteld aan de belangen van de 
maatschappij, temeer van een laattijdige bestraffing in veel gevallen toch geen 

Wat de verjaring van de strafvordering betreft. 
611 Zie supra, Het Minoïsch labyrint, p. 244. 
2S52 Zie voor een overzicht supra, p. 61 e.v. 
2553 Zie supra, p. 261 e.v. 
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heilzame werking meer uitgaat. De maatschappij is overigens niet altijd gebaat 
met een maximale straf2554. Een drastische en consequente bestraffing van ter
mijnoverschrijdingen is bovendien vereist om bij de wetgever en bij de actoren 
van justitie het besef te doen groeien dat celeriteit binnen de strafrechtspleging 
van primordiaal belang is. 
Om te vermijden dat een strafvervolging laattijdig wordt ingesteld, wat zoals 
gezegd geen aanleiding kan geven tot een overschrijding van de redelijke termijn, 
zou er aan kunnen worden gedacht de verjaring van de strafvordering niet com
pleet af te schaffen, maar te hervormen tot een instellingsverjaring. Dat betekent 
dat aan de vervolgende instanties of de burgerlijke partij een termijn wordt op
gelegd waarbinnen de strafvordering moet worden ingesteld, wil men de verja
ring vermijden. Is de strafvordering echter tijdig ingesteld, dan kan er van verja
ring geen sprake meer zijn2555. Eventuele latere termijnoverschrijdingen worden 
dan gesanctioneerd door middel van de vereiste van berechting binnen een rede
lijke termijn. De instellingsverjaring is dan ook geenszins complex, maar zelfs 
doodeenvoudig. Schorsing en stuiting zijn er niet. Het enige discussiepunt dat bij 
de instellingsverjaring nog kan spelen, is de vraag wanneer de feiten precies wer
den gepleegd, omdat de verjaring op dat ogenblik aanvangt. Daarom vereist een 
nieuwe sanctioneringsregeling voor termijnoverschrijdingen ook dat een einde 
wordt gemaakt aan de vrij kunstmatige rechtspraak volgens dewelke de verja
ring van het gebruik van valse stukken slechts een aanvang neemt vanaf het 
laatst nuttige gevolg dat hieruit voortvloeit. Voor die feiten zou de verjaring een 
aanvang moeten nemen op het ogenblik van het laatste effectieve (materiële) 
gebruik, ook al heeft dit gebruik achteraf nog nuttige gevolgen2556. 
Een instellingsverjaring is analoog aan de in het Angelsaksische recht gehan
teerde statutes of limitations. Een voorbeeld vindt men in artikel 30 van de New 
York Crimina[ Procedure Act, waarin is bepaald dat "a crimina! action must be 
commenced within the period of limitation" zoals voorzien voor die welbe
paalde categorie van misdrijven. De vraag welke termijn aan de overheid moet 
worden gelaten om de strafvordering in te stellen is natuurlijk voor discussie 
vatbaar, maar het lijkt niet onredelijk om de bestaande verjaringstermijnen van 
zes maanden voor overtredingen, vijf jaar voor wanbedrijven en tien jaar voor 
misdaden gewoon te behouden2557. Wat seksuele misdrijven gepleegd op min
derjarigen betreft, kan net zoals nu worden bepaald dat de verjaringstermijn pas 
een aanvang neemt wanneer het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar be
reikt2558. Is de strafvordering binnen die termijn niet ingesteld, dan is vervolging 
niet langer mogelijk. 
Het voorgaande betekent wel dat een opsporingsonderzoek nooit langer zal 
kunnen duren dan de duur van de instellingsverjaring. De strafvordering is im
mers pas ingesteld wanneer ze wordt aanhangig gemaakt bij een rechter (hetzij 

2555 

2556 

2557 

2558 

K. BEYENS, "Reflecties omtrent het hedendaagse rechtspreken", in F. VERBRUGGEN, R. VER
STRAETEN, D. VAN DAELE en B. SPRIET, Strafrecht als roeping. Liber amicorum Lieven Dupont, 
Leuven, Universitaire pers, 2005, 287. 
Art. 26 V.T.Sv., dat bepaalt dat de burgerlijke vordering niet kan verjaren voor de strafvorde
ring, zou dan wellicht best worden gewijzigd. 
Zie hierover supra, randnr. 181, p. 166. 
De termijn van 15 jaar voor de niet-correctionaliseerbare misdaden kan dan wellicht worden 
geschrapt. 
Zie hierover supra, Zedendelicten, infibulatie en mensenhandel gepleegd op de persoon van een 
minderjarige, p. 157. 
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een onderzoeksrechter, hetzij de bodemrechter)2m. Een probleem hoeft dat ech
ter niet te zijn. Voor wanbedrijven bijvoorbeeld, zou het openbaar ministerie bij 
behoud van de thans vigerende termijnen beschikken over een periode van vijf 
jaar, vooraleer een gerechtelijk onderzoek moet worden gevorderd of de zaak 
moet worden ingeleid bij wijze van rechtstreekse dagvaarding. Dat is vrij lang 
voor een opsporingsonderzoek alleen. Uit de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens blijkt immers dat het vooronderzoek niet al te veel 
tijd in beslag mag nemen2560

• Aangenomen mag worden dat indien binnen die 
termijn de zaak nog niet in staat is om ingeleid te worden, het niet onredelijk is 
dat voor die feiten een gerechtelijk onderzoek moet worden geopend. 

25)9 

2560 
R. VERSTRAETEN, o.c., 2005, nr. 44, 58. 
Zie supra, randnr. 302, p. 286. 
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HOOFDSTUK Il 

Aanpassing van de sanctionering 

van de overschrijding van de redelijke termijn 

370. Zoals hiervoor werd uiteengezet, moet een hervorming van de verjaring 
van de strafvordering in een instellingsverjaring noodzakelijkerwijs worden ge
combineerd met een aanpassing van de sanctionering van de overschrijding van 
de redelijke termijn. Voorgesteld kan worden om het verval van strafvordering 
als mogelijke sanctie te voorzien, en om de vaststelling van de overschrijding van 
de redelijke termijn steeds te koppelen aan het uitspreken van een eenvoudige 
schuldigverklaring wanneer de feiten bewezen kunnen worden verklaard. Wat 
de verbeurdverklaring betreft, zou eventueel kunnen worden voorzien dat een 
door de wet verplicht op te leggen verbeurdverklaring nog mogelijk blijft na 
overschrijding van de redelijke termijn, tenzij de strafvordering vervallen wordt 
verklaard. Die opties worden hierna toegelicht. 

1. Verval van strafvordering als mogelijke sanctie 

371. Naar Belgisch recht kan de loutere overschrijding van de redelijke termijn 
niet leiden tot het verval of de onontvankelijkheid van de strafvordering2161

, 

alhoewel het a priori uitsluiten van die vorm van sanctionering niet verdedig
baar lijkt2562

• Indien er voor geopteerd wordt de verjaring van de strafvordering 
te wijzigen tot een loutere instellingsverjaring, mag het verval van strafvordering 
- dat anders dan het onontvankelijk verklaren van de strafvordering geen gevol
gen heeft voor de tijdig ingestelde burgerlijke vordering2163 

- geenszins worden 
uitgesloten als mogelijke sanctie op het overschrijden van de redelijke termijn. 
Zoniet zou de rechter verplicht zijn bij elke strafvordering uitspraak te doen 
over de schuldvraag, ook al betreft het feiten uit een dermate ver verleden dat 
daartoe niet langer een maatschappelijke noodzaak bestaat. 
Het verval van strafvordering zou ook reeds door de onderzoeksgerechten moe
ten kunnen worden uitgesproken. Het heeft immers geen zin om een zaak nog 
aanhangig te maken bij de bodemrechter, wanneer reeds ter gelegenheid van de 
regeling der rechtspleging moet worden vastgesteld dat de redelijke termijn der
mate is overschreden dat het vervallen verklaren van de strafvordering zich op
dringt. De mogelijkheid om een overschrijding van de redelijke termijn reeds 
tijdens het vooronderzoek te remediëren, moet gelet op artikel 13 EVRM trou
wens worden voorzien2564

• 

2561 Cf. supra, randnr. 308, p. 292 e.v. 
2562 

2561 
Supra, randnrs. 312-314, p. 300-305. 
Zie hierover supra, voetnoot 2126. 

2564 Cf. supra, randnrs. 341-342, p. 319-321. 
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2. Verplichte eenvoudige schuldigverklaring 

372. Het lijkt wenselijk te voorzien dat de rechter die de overschrijding van de 
redelijke termijn vaststelt maar de strafvordering niet vervallen verklaart, enkel 
nog kan overgaan tot het opleggen van een eenvoudige schuldigverklaring2565. 
Minstens zou moeten worden verhinderd dat nog een vrijheidsstraf kan worden 
uitgesRroken eenmaal de overschrijding van de redelijke termijn wordt vastge
steld2 66, of moet de mogelijkheid om nog een vrijheidsstraf op te leggen worden 
beperkt tot veroordelin?~n wegens niet-correctionaliseerbare en niet gecorrec
tionaliseerde misdaden-' 67, wat een vrij verdedigbare uitzondering lijkt te 
zijn2568. Het is helemaal geen vanzelfsprekend gegeven dat iemand na pakweg 
tien jaar nog veroordeeld kan worden tot een gevangenisstraf in correctionele 
zaken2569. Er moet dan wel gewaakt worden over een oneigenlijk gebruik van de 
voorlopige hechtenis als vorm van voortijdige bestraffing. 
De doelstellingen die de maatschappij beoogt met het opleggen van een straf 
kunnen enkel worden gerealiseerd indien die straf binnen een aanvaardbare ter
mijn volgt2570. Wanneer al te lang na de feiten nog een straf wordt opgelegd, kan 
die laattijdig opgelegde straf bovendien contraproductief werken omdat de ver
oordeelde die laattijdige strafoplegging als onrechtvaardig ervaart. 
Men zou kunnen argumenteren dat hierdoor de kans groter wordt dat daders 
van zware misdrijven nagenoeg vrijuit gaan, omdat enkel nog een eenvoudige 
schuldigverklaring kan worden uitgesproken als de overheid er niet in slaagt een 
berechting binnen een redelijke termijn te bewerkstelligen. Dat is echter niet 
noodzakelijk het geval. Het is immers zo dat de redelijke termijn pas een aan
vang neemt op het ogenblik dat de verdachte weet heeft van de vervolgingen die 
lastens zijn persoon zijn ingesteld2571 , zodat een laattijdige vaststelling van de 
feiten geen aanleiding kan geven tot een overschrijding van de redelijke termijn. 
Uiteraard moet de strafvordering wel worden ingesteld binnen de verjarings
termijn, maar ook nu is dat zo. Eenmaal de strafvordering is ingesteld, komt het 
de overheid toe er voor te zorgen dat bij het verloop van de verdere procedure 
de nodige diligentie aan de dag wordt gelegd om te vermijden dat een verweer 
dat zich steunt op de overschrijding van de redelijke termijn enige kans op slagen 
zou maken. 
Concreet betekent het voorgaande dat vooral aandacht zou moeten worden be
steed aan het vermijden van periodes van inactiviteit, vermits het net deze perio-

2566 

2567 

2568 

2569 

2570 

2571 

Zie over de eenvoudige schuldigverklaring en de gevolgen ervan supra, 308 e.v. 
Deze optie heeft evenwel tot nadeel dat er bij lichtere feiten minder herstel zal zijn dan bij ern
stige feiten indien de rechter beslist nog een sanctie op te leggen. 
Het komt echter niet vaak voor dat een veroordeling wegens dergelijke feiten pas na een onre
delijke termijn wordt uitgesproken. 
Op die manier zou het opleggen van een effectieve straf voor feiten die door het Hof van Assisen 
worden berecht niet uitgesloten zijn. Het betreft immers strafbare feiten die de maatschappij 
het meest beroeren. 
In die zin ook R. VERSTRAETE:--!, "Verjaringstermijnen en wetsvoorstel inzake afluisteren", l.c., 
592. 
Zie over de doelstellingm van de strafoplegging supra, randnr. 49, p. 45 e.v. Zie ook G. KEL
LENS, Punir: pénologie et droit des sanctions pénales, Luik, Ulg, 2000, 488 p. en M. VAN DE 
KERCHOVE, Quand dire, c'est punir. Essai sur Ie jugement pénal, Brussel, Publications des 
Facultés Universitaires Saint-Louis, 2005, 330 p. 
Zie supra, p. 261 e.v. 
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des van stilstand zijn die in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rech
ten van de Mens dikwijls aanleiding geven om te besluiten tot de overschrijding 
van de redelijke termijn2572

• Dat betekent dat het wellicht wenselijk is bepaalde 
controlemechanismen uit te bouwen om te vermijden dat dossiers al te lang stil 
liggen. Overigens blijkt uit de praktijk dat periodes van stilstand zich dikwijls in 
dezelfde procedurefasen voordoen. Klassiek is bijvoorbeeld dat nadat de onder
zoeksrechter het dossier heeft medegedeeld aan het openbaar ministerie voor 
eindvordering, die eindvordering te lang op zich laat wachten. Hetzelfde geldt 
voor het inleiden van de zaak nadat een beschikking tot verwijzing werd geno
men, of de inleiding in graad van beroep nadat een partij hoger beroep aante
kende. Een gerechtelijk onderzoek waarin slechts sporadisch een onderzoeks
daad wordt uitgevoerd, is eveneens gedoemd om een langer dan redelijke duur
tijd in beslag te nemen. Ook de duur van het beraad sleept in sommige gevallen 
te lang aan. Derhalve kunnen waarschijnlijk heel wat termijnoverschrijdingen 
worden tegengegaan door voor die kritieke fasen een "alarm"-systeem in te bou
wen dat er voor zorgt dat een dossier niet langer dan een welbepaalde termijn 
kan stilliggen. Zo zou er binnen het openbaar ministerie kunnen worden aan 
gedacht om, wanneer een dossier toebedeeld wordt aan een welbepaalde magis
traat, deze als dossierverantwoordelijke de verplichting op te leggen dreigende 
overschrijdingen van vooraf vastgelegde termijnen onmiddellijk te rapporteren 
aan de korpschef, die dan desgevallend de nodige maatregelen kan nemen. Ook 
vonnisrechters die vaststellen dat ze een beslissing niet binnen de welbepaalde 
termijn zullen kunnen uitspreken, zouden hun korpschef hiervan op de hoogte 
moeten brengen. Het is dan aan de korpschef om aan deze situatie te verhelpen, 
bijvoorbeeld door het takenpakket van de magistraat in kwestie in die mate te 
verlichten dat de zaak waarin een termijnoverschrijding dreigt plaats te vinden 
prioritair kan worden behandeld. Controle of voornoemde rapporterings
verplichtingen worden nageleefd, lijkt bovendien wenselijk. Theoretisch moet 
het mogelijk zijn dat van elk dossier de procedurestand wordt opgenomen in een 
centraal register (dit register kan anoniem gehouden worden door enkel met 
dossiernummers te werken), waarbij een automatische verwittiging van de 
korpschef volgt wanneer een welbepaalde termijn overschreden wordt. Dit vergt 
uiteraard wel een doorgedreven vorm van automatisering. 
Het louter rapporteren van vertragingen is vanzelfsprekend niet voldoende. Het 
is dan ook van primordiaal belang dat voldoende mensen en middelen voorhan
den zijn om dossiers ook daadwerkelijk binnen de vooropgestelde termijnen te 
behandelen, zowel op politioneel niveau als op het niveau van de magistratuur. 
Gezien het justitieel apparaat veel meer dan vroeger wordt belast, onder meer 
door de explosie van bijzondere strafwetten, is het gerechtvaardigd om van de 
federale overheid meer inspanningen te verwachten op vlak van omkadering. 
Lukt de betrachting om dossiers binnen de vooropgestelde termijnen te behan
delen, dan zijn overigens niet alleen de procespartijen, maar ook de samenleving 
daarmee gebaat. Ook de maatschappij heeft er immers alle belang bij dat schul
digen snel worden bestraft en onschuldigen snel van hun onzekerheid worden 
verlost, en dat geldboeten en verbeurdverklaringen snel en efficiënt worden 
geïnd. 

2572 Cf. supra, randnr. 295, p. 280. 
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De problematiek van de gerechtelijke achterstand in strafzaken is echter verre 
van eenvoudig, en kan niet worden gereduceerd tot een gebrek aan mensen en 
middelen alleen. Ook andere politieke beleidskeuzes kunnen een belangrijke 
weerslag hebben op de mogelijkheid om strafzaken sneller behandeld te zien 
worden. Een eerste vaststelling die moet worden gemaakt, is dat de wetgever 
veel te veel op het strafrecht terugvalt. Men moet zich ernstig de vraag stellen of 
bijvoorbeeld elke sociaalrechtelijke of fiscaalrechtelijke verplichting via het 
strafrecht moet worden afgedwongen2573 . Terecht werd reeds opgemerkt dat de 
loutere vaststelling dat niet elk strafbaar feit aanleiding geeft tot een strafrech
telijke reactie, op zich nog niet het bestaan van een tekort aan handhaving im
pliceert2574. Niet op elke overtreding van een rechtsregel moet van overheids
wege een reactie volgen. Soms is dat zelfs ronduit contraproductief. Een tweede 
vaststelling die kan worden gemaakt, is dat bepaalde beleidsmatige keuzes die 
op zich misschien wel gerechtvaardigd kunnen zijn, tot gevolg hebben dat de 
capaciteit om dossiers te behandelen daalt. De federale overheid moet beseffen 
dat wanneer er meer politiemensen op straat moeten zijn en er omwille van de 
verkeersveiligheid bovendien vaker en sneller moet worden geflitst en vervolgd, 
er ook minder politiemensen voorhanden zijn om in te schakelen in het vooron
derzoek. Ten slotte kan ook de aandacht gevestigd worden op de vraag of be
paalde procedurele mogelijkheden al dan niet aanleiding geven tot een al te grote 
druk op het justitieel apparaat. Zo leidt de onbeperkte mogelijkheid om klacht 
met burgerlijke partijstelling neer te leggen ongetwijfeld tot een grotere werk
druk voor de onderzoeksrechters2575. Meestal echter worden procedurele rech
ten die procespartijen genieten met de vinger gewezen als zijnde dé veroorzakers 
van gerechtelijke achterstand in strafzaken. Vooral de rechten die een verdachte 
tijdens het vooronderzoek kan uitoefenen, moeten het dan ontgelden. Het is 
juist dat er met de wet van 12 maart 19982576 meer rechten werden ingevoerd 
die de inverdenkinggestelde - maar ook de burgerlijke partij - kan uitoefenen 
tijdens het vooronderzoek. De kritiek op de door die wet ingevoerde rechten 
komt er dan ook meestal op neer dat die rechten om dilatoire redenen kunnen 
worden misbruikt. Evenwel is het zo dat elk recht de mogelijkheid van misbruik 
insluit, en dat misbruik begint daar waar het recht van zijn doel wordt afge
wend. Dat is echter nog geen reden om dat recht af te schaffen. Wat de door de 
wet van 12 maart 1998 ingevoerde rechten betreft, kan eraan herinnerd worden 
dat deze er gekomen zijn naar aanleiding van de algemeen ondersteunde opvat
ting dat het vooronderzoek een meer tegensprekelijk karakter diende te krij-

2573 

2574 

2575 

2576 

Wat dit betreft kan er bij wijze van voorbeeld gewezen worden naar de administratiefrechtelijke 
handhaving van verkeersregels in Nederland, ingevoerd in 1989. Uit empririsch onderzoek is 
gebleken dat de decriminalisering van het verkeersrecht er een positief effect heeft gehad op de 
werklast van het openbaar ministerie en de politie (D. VAN DAELE, "Strafrechtelijke rechts
handhaving in beweging: over de decriminalisering, bestuurlijke boete en strafbeschikking", in 
F. VERBRUC;GEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE en B. SPRIET, Strafrecht als roeping. Liber 
amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire pers, 2005, 629). 
D. VAN DAELE, "Strafrechtelijke rechtshandhaving in beweging: over de decriminalisering, 
bestuurlijke boete en strafbeschikking", l.c., 635. 
Een inperking van dit klachtrecht lijkt echter verre van evident en wellicht niet eens wenselijk 
(zie hierover R. VERSTRAETEN, o.c., 1990, nr. 716, 459). Maar het moet gezegd dat men er in 
Nederland in 1838 anders over beslist heeft. 
Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opspo
ringsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, B.S. 2 april 1998. 

LARCIER 



368 Deel V • Naar een nieuw sanctioneringsstelsel voor termijnoverschrijdingen 

gen2577
• Het is juist dat het vooronderzoek hierdoor enigszins kan vertragen, 

maar daar staat tegenover dat die vertragingen niet van aard zijn om op zichzelf 
voor een onredelijk lang vooronderzoek te zorgen2578

• Bovendien kan de moge
lijkheid voor de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij om bijkomende 
onderzoekshandelingen te vragen soms leiden tot een snellere waarheidsvinding 
of een kwalitatiever vooronderzoek. Wanneer geoordeeld wordt dat de bijko
mende onderzoeksmaatregel inderdaad noodzakelijk is, is het beter dat deze 
reeds tijdens het onderzoek kan worden uitgevoerd. Zoniet zou dit debat alleen 
maar verschoven worden naar de regeling der rechtspleging. Uit de eerder lange 
duur van het vooronderzoek in België kan dan ook geen argument geput worden 
om de bij wet van 12 maart 1998 ingevoerde rechten af te schaffen of in te 
korten. 
Faalt de overheid in een welbepaald geval in de betrachting om dossiers binnen 
de vooropgestelde termijnen te behandelen zonder dat dit het gevolg is van het 
gedrag van de verdachte alleen2579

, dan moet daar op strenge wijze gevolg aan 
worden gegeven. Niet alleen omdat een procespartij hierdoor wordt geconfron
teerd met een schending van een fundamenteel recht, maar ook omdat alleen op 
die manier kan worden vermeden dat al te laks met de tijd wordt omgesprongen 
door de diverse actoren binnen justitie. Het louter rekening houden met de over
schrijding van de redelijke termijn bij de beoordeling over de strafmaat, lijkt ons 
daarom onvoldoende om de vereiste celeriteit binnen de strafrechtsbedeling te 
waarborgen. Al te veel komt het voor dat het overwegend gedeelte van een von
nis wel vermeldt dat bij de beoordeling van de strafmaat rekening zal gehouden 
worden met de overschrijding van de redelijke termijn, terwijl daar uit het be
schikkend gedeelte niet veel van te merken valt. De neiging bestaat immers bij 
sommige strafrechters om met de overschrijding van de redelijke termijn te wei
nig rekening te houden, waardoor men uiteindelijk een straf oplegt die niet veel 
of zelfs niets verschilt van de straf die ook zou zijn opgelegd zonder overschrij
ding van de redelijke termijn. 
De verplichte eenvoudige schuldigverklaring is daarom een goede wijze om de 
overschrijding van de redelijke termijn te sanctioneren in de gevallen waarin de 
beklaagde schuldig wordt bevonden en de rechter van oordeel is dat geen verval 
van strafvordering moet worden uitgesproken. 
Men zou wel kunnen argumenteren dat de strafrechter minder snel geneigd zal 
zijn om de overschrijding van de redelijke termijn vast te stellen, als hij weet dat 
hij ten gevolge van die vaststelling geen straf meer zal kunnen opleggen. Daar 
staat echter tegenover dat de vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden 
dikwijls volgt uit de analyse van periodes van stilstand gedurende het vooron-

2577 

2178 

2'i79 

Zo kwam ook B. DE S:v1ET in zijn doctoraal proefschrift tot de conclusie dat zowel het recht op 
het vorderen van bijkomend onderzoek als het recht op inzage van het strafdossier zonder meer 
noodzakelijk zijn (De hervorming van het strafrechtelijk vooronderzoek in België. Moet het 
gerechtelijk onderzoek in zijn huidige vorm behouden blijven?, Antwerpen, Intersentia, 1996, 
nr. 682, 381-382 en nr. 685, 383-384). 
Overigens betreft het dan geen perdiode van stilstand, waaraan door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens het zwaarst wordt getild. 
Wat dit betreft dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat een verdachte zijn ver
dediging kan organiseren zoals hij dat wenst, en met het feit dat het een verdachte niet kan toe
gerekend worden dat hij een door de wet voorzien rechtsmiddel aanwendt (cf. supra, randnr. 
291, p. 278 en de bespreking van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens dienaangaande aldaar). 
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derzoek of het strafproces, en er uit de rechtspraak wel zekere tendensen kunnen 
worden afgeleid omtrent het al dan niet overschreden zijn van de redelijke ter
mijn. Niettemin zou het, ter vrijwaring van de eenheid van het recht, wellicht 
noodzakelijk zijn dat aan het Hof van Cassatie een ruime bevoegdheid wordt 
toegemeten om de beoordeling van de feitenrechter omtrent de overschrijding 
van de redelijke termijn te toetsen2580. 

3. Wat met de verbeurdverklaring? 

373. De vraag kan gesteld worden of het niet wenselijk is dat in een bijzonder 
regime wordt voorzien voor de verbeurdverklaring. Gebeurt dat niet, dan is geen 
verbeurdverklaring mogelijk indien een eenvoudige schuldigverklaring wordt 
uitgesproken, omdat de verbeurdverklaring een straf uitmaakt. Ook in het hui
dige recht bepaalt artikel 2lter V.T.Sv. dat de verbeurdverklaring wordt uitge
sproken wanneer toepassing wordt gemaakt van de eenvoudige schuldigverkla
ring21s1. 
Wat dit betreft zou er kunnen voor worden geopteerd om het de rechter mogelijk 
te maken nog een verbeurdverklaring uit te spreken, wanneer het een verbeurd
verklaring betreft die door de wet verplichtend wordt opgelegd. Zo zou de rech
ter dan nog de verbeurdverklaring kunnen uitspreken van het voorwerp van het 
misdrijf en van de zaken die uit het misdrijf voortkomen2182

• 

De mogelijkheid om de verbeurdverklaring na overschrijding van de redelijke 
termijn ook zonder enige beperking uit te breiden naar de door de wet voorziene 
facultatieve vormen van verbeurdverklaring lijkt ons niet wenselijk, omdat wat 
de verbeurdverklaring betreft anders geen onderscheid bestaat naargelang er al 
dan niet sprake is van overschrijding van de redelijke termijn. Het - minstens in 
welomlijnde gevallen - uitsluiten van de facultatieve verbeurdverklaring na vast
stelling van de overschrijding van de redelijke termijn is een logisch uitvloeisel 
van de consequente sanctionering hiervan, wat als een van de uitgangspunten 
van het voorgestelde nieuwe sanctioneringsstelsel geldt. De rechter heeft in het 
voorgestelde systeem immers meer manoeuvreerruimte bij de vaststelling van de 
overschrijding van een termijn, maar minder bij het beoordelen van de gevolgen 
hiervan zodat een daadwerkelijk rechtsherstel gewaarborgd wordt. 
Een volledige uitsluiting van de facultatieve verbeurdverklaring impliceert dat 
een verbeurdverklaring van de directe vermogensvoordelen, van de goederen en 
waarden die ervan in de plaats zijn gesteld en van de inkomsten uit belegde 
voordelen2583 nooit meer mogelijk zou zijn bij vaststelling van de overschrijding 
van de redelijke termijn. Wellicht zullen sommigen dit ongepast vinden. Een 
meer aanvaardbare oplossing bestaat er daarom in om de mogelijkheid om nog 
een facultatieve verbeurdverklaring op te leggen na vaststelling van een over
schrijding van de redelijke termijn te beperken tot de vermogensvoordelen van 
grote omvang. Om die doelstelling te bereiken zou de wetgever aansluiting kun-

2580 Zie over de huidige toetsingsbevoegdheid van het Hof van Cassatie supra, randnr. 304, 
p. 289. 

2581 Cf. supra, randnr. 323, p. 311. 
2582 

258.l 
Zie art. 42, 1 ° en 2° juncto art. 43 Sw. 
Zie art. 42, 3° juncto art. 43bis Sw. 
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nen zoeken bij de terminologie die in artikel 524bis § 1 tweede lid Sv. wordt 
gehanteerd, waar wordt gesproken van "vermogensvoordelen van enig belang". 
De beperking van de facultatieve verbeurdverklaring tot de aanzienlijke vermo
gensvoordelen omwille van de overschrijding van de redelijke termijn is zeker en 
vast verdedigbaar. Wat dit betreft mag er trouwens aan herinnerd worden dat de 
wetgever met de invoering van artikel 42, 3° Sw. in 1990 precies de grote ver
mogensvoordelen voor ogen had. 
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HOOFDSTUK 111 

Het nieuwe sanctioneringsstelsel voor 

termijnoverschrijdingen getoetst aan de praktijk 

374. Het formuleren van een voorstel tot w11z1gmg van het recht zou aan 
waarde inboeten als het niet vergezeld gaat van een inschatting van de gevolgen 
van die aanpassing van het recht. Daarom worden de gevolgen van het voorge
stelde sanctioneringsstelsel voor termijnoverschrijdingen in onderhavig hoofd
stuk overlopen. Hierbij wordt geregeld de vergelijking gemaakt met de gevolgen 
van het thans vigerende recht. 

375. Een eerste vaststelling die kan worden gemaakt, is dat de instellingsverja
ring in principe niet sneller zal intreden dan de huidiit verjaring, tenzij men voor 
de instellingsverjaring kortere termijnen voorziet25 4

• Wanneer gewerkt wordt 
met een instellingsverjaring zal de verjaring beperkt blijven tot feiten die niet of 
laattijdig aan het licht komen. Is een strafbaar feit wel tijdig vastgesteld, dan 
volstaat het immers om de strafvordering in te stellen om de mogelijkheid op 
verjaring uit te sluiten2585

. Ook in het huidige recht verjaren strafbare feiten die 
niet tijdig aan het licht komen, omdat er dan uiteraard geen daad van onderzoek 
of vervolging gesteld wordt die de verjaring stuit. 
Wanneer bijvoorbeeld voor wanbedrijven de termijn van vijf jaar behouden 
blijft, dan vereist de instellingsverjaring dat binnen die termijn de strafvordering 
wordt ingesteld. In het huidige recht volstaat het dat binnen die termijn een 
stuitingsdaad wordt gesteld. Een ontdekking meer dan vijf jaar nadat het wan
bedrijf werd gepleegd, leidt in beide gevallen tot verjaring. Wordt het feit echter 
net voor het verstrijken van de verjaringstermijn vastgesteld, dan brengt de in
stellingsverjaring wel met zich dat de strafvordering onmiddellijk zal moeten 
worden ingesteld, wat echter kan door het openen van een gerechtelijk onder
zoek. Maar in de meeste gevallen komen strafbare feiten ofwel vroeger aan het 
licht, ofwel helemaal niet. 
Wordt er voor geopteerd om de in 2002 ingevoerde verjaringstermijn van vijf
tien jaar voor de niet-correctionaliseerbare misdaden niet te behouden (wat 
wenselijk lijkt), dan zal de verjaring voor dergelijke feiten wel intreden indien 
geen strafvordering werd ingesteld binnen de tien jaar, terwijl het in het huidige 
recht - weliswaar pas sedert 2002 - volstaat om een stuitingsdaad te stellen 
binnen de vijftien jaar. De gevolgen van dit onderscheid kunnen echter zonder 
twijfel ernstig worden gerelativeerd. Niet-correctionaliseerbare misdaden ko
men doorgaans onmiddellijk, zoniet vrij snel aan het licht. Het zal dus wellicht 
nooit voorkomen dat een niet-correctionaliseerbare misdaad verjaart doordat 

2584 

2585 
Wat hier niet wordt voorgesteld. 
Gezien dit voor overtredingen enkel kan door rechtstreekse dagvaarding, is wel vereist dat de 
zaak in dat geval wordt ingeleid binnen de verjaringstermijn. Nu gebeurt de dagvaarding bij 
overtredingen soms pas na het verstrijken van de eerste termijn. Dit laatste doet het risico op 
verjaring sedert het afschaffen van de inleiding van de zaak als schorsingsgrond echter gevoelig 
toenemen. 
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deze pas meer dan tien jaar na het plegen ervan aan het licht kwam. De verja
ringstermijn voor dergelijke feiten werd trouwens niet verlengd om die reden, 
maar wel om te bekomen dat een onderzoek in een welbepaald dossier (de Bende 
van Nijvel) niet met een verjaring zou eindigen2586

• Wordt echter gewerkt met 
een instellingsverjaring, dan zou dat dossier niet kunnen verjaren, omdat het 
volstaat dat de strafvordering binnen de termijn van tien jaar werd ingesteld. 
Maar er is meer. Komt het in dit of een gelijkaardig dossier alsnog tot een iden
tificatie van de daders, dan zouden deze zich ook niet of moeilijk op een over
schrijding van de redelijke termijn kunnen beroepen. De redelijke termijn begint 
immers pas te lopen wanneer een verdachte op de hoogte is dat lastens zijn per
soon een strafonderzoek lopende is. Zolang geen verdachte kan worden geïden
tificeerd, kan er dus ook geen sprake zijn van een overschrijding van de redelijke 
termijn2587

• In het voorgestelde sanctioneringsstelsel kunnen verdachten die erin 
slagen om het onderzoek naar de identificatie van de daders moeilijk te maken, 
hier dus geen voordeel uit halen. In het huidige recht daarentegen, kan dit leiden 
tot verjaring. 
Voor de problematiek van de quasi-onverjaarbaarheid van bepaalde feiten ten 
gevolge van bepaalde jurisprudentiële ontwikkelingen met betrekking tot de 
aanvang van de verjaring kan de instellingsverjaring op zich geen oplossing bie
den. Maar de toepassing van het voorgestelde sanctioneringsstelsel zal er in die 
gevallen wel toe leiden dat een gebeurlijke overschrijding van de redelijke ter
mijn wel daadwerkelijk gesanctioneerd wordt doordat enkel nog een eenvou
dige schuldigverklaring kan worden uitgesproken. In de huidige stand van zaken 
is er meestal geen effectieve sanctionering, temeer de redelijke termijn volgens 
het Hof van Cassatie pas een aanvang neemt vanaf het laatste feit2588

• Niettemin 
lijkt het wenselijk dat de wetgever enerzijds het gebruik van voortdurende mis
drijven beperkt, en anderzijds een oplossing uitwerkt voor de problematiek van 
de valsheid in geschriften. Wat de voortdurende misdrijven betreft, zijn de pole
miek die in Vlaanderen is ontstaan aangaande de onverjaarbaarheid van de in
standhouding van stedenbouwmisdrijven en de daaropvolgende wetgevende en 
jurisprudentiële stappen bijzonder illustratief voor de onbillijkheid van onver
jaarbaarheid van bepaalde misdrijven. Onverjaarbaarheid moet worden voorbe
houden voor bijzonder zwaarwichtige misdrijven. De quasi-onverjaarbaarheid 
van valsheid in geschriften, gekoppeld aan het gebruik van valse stukken, is een 
tweede problematiek waar de wetgever oog moet voor hebben2589

. Het betreft 
bovendien in de praktijk vaak voorkomende misdrijven. Een oplossing zou erin 
bestaan de instellingsverjaring voor het gebruik van valse stukken een aanvang 
te laten nemen op het ogenblik waarop het laatste effectieve materiële gebruik 
plaatsvindt, ongeachte de eventuele latere nuttige gevolgen hiervan2590

. Valsheid 
maakt dan een uitzondering uit op de vaststelling dat de verjaring in het voor
gestelde sanctioneringsmechanisme niet eerder zou intreden dan in het huidige 
recht het geval is. De gevolgen hiervan blijven echter beperkt tot die feiten die 
laattijdig aan het licht komen. Bovendien zal de verjaring van de strafvordering 

2586 

2.587 

2588 

2589 

2.590 

Cf. supra, randnr. 116, p. 107. 
Hoogstens zou een verdachte die pas vrij laat na de feiten in verdenking wordt gesteld, zich 
kunnen beroepen op een schending van het recht van verdediging. 
Zie voor een kritiek op deze rechtspraak supra, randnr. 282, p. 266. 
Zie hierover supra, p. 163 e.v. 
In die zin supra, randnr. 181, p. 165. 
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in die gevallen geen beletsel uitmaken voor de benadeelde om nog schadevergoe
ding te bekomen. Voor de verjaring van de burgerlijke vordering geldt immers 
een absolute termijn van twintig jaar, en een termijn van vijf jaar vanaf het ogen
blik waarop de benadeelde kennis kreeg van de schade of de verzwaring ervan 
én van de identiteit van de dader2591

• De termijn van vijf jaar kan dus per defi
nitie pas een aanvang nemen nadat de feiten aan het licht zijn gekomen. 

376. Een tweede gevolg van het voorgestelde sanctioneringsmechanisme, zou 
men kunnen omschrijven als het verdwijnen van het spelelement inzake verja
ring. Daarmee wordt bedoeld dat de verjaring niet langer aanleiding zal kunnen 
geven tot tactische manoeuvres van de verdediging met het oog op het bereiken 
van de verjaring. Op de verjaring zal niet langer kunnen worden gespeeld. Van 
zodra de strafvordering tijdig is ingesteld, kan van verjaring immers geen sprake 
meer zijn. In het huidige recht daarentegen kan een verdachte er baat bij hebben 
dilatoire procestechnieken aan te wenden om op die manier de verjaring te zien 
intreden, zelfs wanneer de zaak al aanhangig is bij de vonnisrechter. Gezien de 
inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht de verjaring niet langer schorst2m, 
zal een verdachte er in bepaalde gevallen toe gedreven worden verstek te laten 
gaan, desnoods zowel in eerste aanleg als in graad van beroep. Dit verschijnsel 
kan vooral worden waargenomen in politiezaken, omdat de verjaringstermijnen 
er korter zijn. De verjaringsregels kunnen daardoor worden aangewend als een 
tactisch spelletje teneinde een bestraffing te ontlopen. Wanneer de verjaring dan 
ook daadwerkelijk intreedt, heeft dat nog weinig te maken met de ratio legis van 
het verjaringssysteem. Bovendien is het veelvuldig voorkomen van verstek en 
verzet vrij belastend voor het gerechtelijk apparaat. Het werken met een instel
lingsverjaring heeft dus niet alleen tot voordeel dat het intreden van de verjaring 
wordt beperkt tot die gevallen waarin dat vanuit de ratio legis van het systeem 
ook (maatschappelijk) aanvaardbaar is, maar ook dat de belasting van het ge
rechtelijk apparaat door overbodige verstek- en verzetsprocedures wordt verme
den. Enkel wanneer een termijnoverschrijding te wijten is aan een te lange pe
riode van stilstand, en dus niet het gevolg is van louter tactische en dilatoire 
stappen van de verdediging, zal een verdachte hier voordeel uit kunnen halen. 
Op dat ogenblik bestaat daarvoor echter weer wel een maatschappelijk aan
vaardbare grondslag. 

377. Het voorgaande brengt ons bij de vaststelling dat het voorgestelde sanctio
neringsmechanisme maatschappelijk veel beter verteerbaar zou zijn dan het hui
dige verjaringsstelsel. De verjaring zoals wij die thans kennen is immers geba
seerd op abstracte termijnen die bovendien gelijk zijn voor een vrij brede waaier 
aan feiten. Tussen de zwaarwichtigheid van diverse wanbedrijven bestaat bij
voorbeeld heel wat onderscheid, terwijl voor die feiten wel een gelijkaardige 
verjaringstermijn geldt. Bovendien kan de verjaring intreden ongeacht het feit 
dat de zaak niet gekenmerkt wordt door een of meerdere periodes van stilstand. 
In sommige gevallen kan ook de verdediging mede aan de grondslag liggen van 
het intreden van de verjaring, bijvoorbeeld door het aanwenden van bepaalde 
(anders overbodige) procedurele rechtsmiddelen. De verjaring heeft immers een 

2191 Art. 2262bis § 1 tweede lid B.W. 
2592 Althans niet voor feiten gepleegd na I september 2003. Zie hierover supra, randnr. 225, p. 210. 
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"alles of niets" karakter2593 , zodat het soms op enkele dagen kan aankomen. In 
het voorgestelde sanctioneringsmechanisme is er, eenmaal de strafvordering tij
dig werd ingesteld, enkel en alleen sprake van sanctionering van een gebeurlijke 
overschrijding van de redelijke termijn, wat impliceert dat de overheid te lang 
heeft stilgezeten nadat de verdachte reeds op de hoogte was van een tegen hem 
ingestelde vervolging, dan wel dat het feit niet zwaarwichtig genoeg is om een 
langdurig onderzoek en/of strafproces te verantwoorden. Omdat die oorzaken 
van sanctionering niet abstract zijn, maar integendeel terug te brengen tot con
crete omstandigheden eigen aan de zaak, zijn ze ook veel beter te verantwoorden 
naar de buitenwereld toe. 

378. Men zou zich de vraag kunnen stellen of de vereiste dat de strafvordering 
wordt ingesteld binnen d"e verjaringstermijn er niet toe zal leiden dat het aantal 
gerechtelijke onderzoeken stijgt, of dat zaken bij wijze van rechtstreekse dag
vaarding worden aanhangig gemaakt terwijl het onderzoek nog niet volledig is. 
Een stijging van het aantal gerechtelijke onderzoeken zou impliceren dat zaken 
waarvoor een opsporingsonderzoek zou volstaan, meer tijd in beslag nemen dan 
de verjaringstermijn. Concreet betekent dit dat voor een wanbedrijf een opspo
ringsonderzoek van vijf jaar niet zou volstaan. Gelet op het feit dat het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens ook de duur van het vooronderzoek evalu
eert2594, zou het vrij riskant zijn om voor een zaak waarvoor een opsporingson
derzoek anders zou volstaan na een kleine vijf jaar onderzoek nog een gerechte
lijk onderzoek te openen. Van de verplichting om binnen de vijf jaar de strafvor
dering in te stellen, zou dus eerder het signaal moeten uitgaan dat zaken 
waarvoor een opsporingsonderzoek volstaat binnen de verjaringstermijn moe
ten worden ingeleid voor de feitenrechter. Zoniet riskeren deze zaken te stranden 
op een overschrijding van de redelijke termijn. Enkel wanneer de feiten vrij laat 
worden ontdekt, is het mogelijk dat het openbaar ministerie zich omwille van 
tijdsgebrek verplicht zou zien een gerechtelijk onderzoek te openen. Het aantal 
gevallen waarin een gerechtelijk onderzoek wordt geopend enkel en alleen om 
de verjaring tegen te gaan, zal dus allicht eerder klein zijn. 
Wordt een zaak aanhangig gemaakt door middel van rechtstreekse dagvaarding 
op een ogenblik dat zich nog onderzoeksdaden opdringen, dan is dat voor de 
verdachte niet nadelig. Doordat de zaak zich dan immers reeds in de fase ten 
gronde bevindt, geniet hij meer waarborgen inzake cegenspraak. De verdachte 
zal zich daardoor met kennis van het volledige dossier in het debat omtrent de 
wenselijkheid van eventuele bijkomende onderzoekshandelingen kunnen men
gen. Ook zal hij zelf het verrichten van bijkomende onderzoeksdaden kunnen 
suggereren, iets waarvoor hij op dit ogenblik in het kader van een opsporings
onderzoek niet beschikt over een formele procedure. Voor de verdachte is het 
overigens hoe dan ook geen slechte zaak dat hij op een eerder tijdstip kennis 
krijgt van het volledige dossier, niet alleen omdat hierdoor de kans op effectieve 
tegenspraak groter wordt, maar ook omdat de kans hierdoor afneemt dat de 
verdachte bewijsmateriaal à décharge teloor laat gaan omwille van zijn onwe
tendheid van de vervolging. Een snellere inleiding zorgt er bovendien voor dat 
het risico op overschrijding van de redelijke termijn afneemt. 

2593 Cf. supra, randnr. 143, p. 124. 
Zie supra, randnr. 302, p. 286. 
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379. Waar strafbare feiten in het voorgestelde systeem in beginsel in heel wat 
minder gevallen aanleiding zullen geven tot verjaring (de verjaring wordt im
mers beperkt tot feiten die laattijdig aan het licht komen), is er wel sprake van 
een strengere sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn. Waar 
de feitenrechtf'r in het huidige recht na vaststelling van de overschrijding van de 
redelijke terrnij1; nog steeds een straf kan opleggen, zou hij in het voorgestelde 
systeem enkel nog de eenvoudige schuldigverklaring kunnen uitspreken, tenzij 
wanneer het niet-correctionaliseerbare of niet-gecorrectionaliseerde misdaden 
betreft. Dit is evenwel de enige manier om een daadwerkelijk rechtsherstel voor 
overschrijdingen van de redelijke termijn te kunnen verzekeren. Bovendien ont
staat hierdoor een grotere mate van rechtszekerheid en gelijkheid. 
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380. Een vlotte strafrechtspleging, waarbij de rechtsonderhorige niet gecon
fronteerd wordt met onwenselijke vertragingen, is van het grootste belang. Om 
de vereiste celeriteit te waarborgen, bestaan sinds oudsher verschillende regule
rende mechanismen, waarvan de verjaring het belangrijkste is. In veel rechts
stelsels werd in het kader van een modernisering van de strafrechtspleging bo
vendien de mogelijkheid tot buitengerechtelijke afhandeling versoepeld of uitge
breid. Daarmee wil men de werkdruk van de rechterlijke macht verlichten, wat 
zou moeten leiden tot een snellere afhandeling. 
Een vreemde vaststelling is dat met de verjaring - die in het verleden precies in 
het leven werd geroepen om laattijdige berechtingen te vermijden - soepel tot 
zelfs lichtzinnig wordt omgesprongen, terwijl er heden ten dage net veel meer 
dan vroeger kan gesproken worden van aanslepende berechting. Het geduld dat 
een beklaagde die hoopte op een snelle berechting vroeger aan de dag moest 
leggen, was vergeleken met vandaag verwaarloosbaar. De escalerende proble
matiek van aanslepende berechting heeft dus geleid tot soepelheid van het sys
teem dat tot stand kwam om die problematiek te vermijden. Het is evident dat 
de verjaring daardoor elk preventief effect heeft verloren en dus niet meer aanzet 
tot celeriteit. Vermits ook de inbreuken op het recentere recht op berechting 
binnen een redelijke termijn geen aanleiding geven tot een rigoureuze bestraf
fing, althans niet in ons land, kan ook van dat systeem niet verwacht worden dat 
het tot gevolg heeft dat overbodige vertragingen worden tegengegaan. In plaats 
van de lange duur van strafprocessen te remediëren, hebben rechtspraak en wet
gever ervoor gezorgd dat de gevolgen van de ondertussen bijna standaard ge
worden vertragingen zoveel als mogelijk kunnen worden geminimaliseerd, be
halve dan voor de procespartijen die er het slachtoffer van worden. De verjaring 
is daardoor verworden tot een technische spielerei die elke affiniteit met haar 
ontstaansredenen heeft verloren. De berekening van de verjaring is bovendien zo 
complex geworden dat de verplichte controle eerder aanzet tot vertraging dan 
versnelling van de rechtspleging. 
Niettemin is het recht op berechting binnen een redelijke termijn een fundamen
teel recht en kan alleen maar gepleit worden voor een systeem dat voorziet in 
een strenge bestraffing van inbreuken op dit recht enerzijds, maar waarbij de 
gerechtelijke autoriteiten anderzijds niet aan hun lot worden overgelaten: niet 
alleen dienen voldoende mensen en middelen te worden verschaft om een snelle 
berechting mogelijk te maken, ook moet voldoende worden gereflecteerd over 
de vraag of werkelijk elke inbreuk op welke regel dan ook door een strafrechter 
moet worden gesanctioneerd. Het sanctioneren van termijnoverschrijdingen 
hoeft dan niet noodzakelijk te gebeuren aan de hand van een verjaringssysteem 
zoals we het vandaag kennen. In onderhavig werk wordt gesuggereerd de verja
ring te wijzigen in een instellingsverjaring, wat betekent dat de strafvordering 
binnen een bepaalde termijn moet worden ingesteld. Wordt de tijdig ingestelde 
strafvordering niet op diligente wijze uitgeoefend, dan kan de sanctionering 
daarvan gebeuren aan de hand van het principe van de redelijke termijn. Dat 
heeft tot voordeel dat de complexe verjaringsberekeningen tot het verleden be
horen en dat de abstracte termijnen vervangen worden door een meer feitelijke 
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beoordeling van de termijnoverschrijdingen. Omdat een onmeetbare en ondui
delijke sanctie echter geen aanleiding geeft tot celeriteit, moet de vaststelling van 
een overschrijding van de redelijke termijn wel gekoppeld worden aan een zicht
bare en voorspelbare bestraffing. Voorgesteld wordt daarom om de overschrij
ding van de redelijke termijn, behoudens voor wat betreft de niet-correctionali
seerbare en de niet gecorrectionaliseerde misdaden, gepaard te doen gaan met 
een verplichte eenvoudige schuldigverklaring en het de rechter bovendien moge
lijk te maken de strafvordering op die grond vervallen te verklaren. Voor de 
verplichte verbeurdverklaring zou dan wel een uitzondering kunnen worden ge
maakt, zonder dat de rechter echter verplicht wordt om die verbeurdverklaring 
ook na overschrijding van de redelijke termijn nog op te leggen. De facultatieve 
verbeurdverklaring daarentegen, zou dan beperkt kunnen worden tot de vermo
gensvoordelen van enig belang. Dit nieuwe sanctioneringgstelsel draagt in zich 
de eenvoud die het huidig verjaringsregime ontbreekt en de effectieve sanctione
ring van gebeurlijke overschrijdingen die de redelijke termijn-vereiste mist. 
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Het berekenen van de verjaring 

1. Bepaal de aard van het misdrijf en de toepasselijke termijn 

Niet-correctionaliseerbare misdaden (randnr. 115, p. 106): 
► Algemene regel: 

• Indien verjaard op 5 september 2002: 10 jaar. 
• Indien niet verjaard op 5 september 2002: 15 jaar. 

381 

► Genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden 
(art. 136bis, 136ter en 136quater Sw.): onverjaarbaar (randnr. 79, 
p. 71) 

Niet-gecorrectionaliseerde misdaden: 
► Algemene regel: 10 jaar (randnr. 115, p. 106). 
► Oorlogsmisdaden2595

: onverjaarbaar (randr. 79, p. 71) 
Gecorrectionaliseerde misdaden bedoeld in artikel 21 bis § 2 V.T.Sv., ge
pleegd op de persoon van een minderjarige (randnr. 121, p. 110): 
► Zedendelicten (art. 372 tot 377, 379 en 380 Sw.) 

• Indien verjaard op 27.03.2001: 5 jaar. 
• Indien niet verjaard op 27.03.2001: 10 jaar. 

► Genitale verminking (art. 409 Sw.) 
• Dit feit is strafbaar sedert 27.03.2001. De verjaringstermijn bedraagt 

dus steeds 10 jaar. 
► Mensenhandel (art. 433quinquies § 1 eerste lid, 1 ° Sw.) 

• Dit feit is strafbaar sedert 12.09.2005. De verjaringstermijn bedraagt 
dus steeds 10 jaar. 

Wanbedrijven en gecorrectionaliseerde misdaden (randnr. 123, p. 112): 
► Algemene regel: 

• Indien verjaard op 31.12.1993: 3 jaar. 
• Indien niet verjaard op 31.12.1993: 5 jaar. 

► Verkeer (art. 68 We~verkeerswet): 1 jaar of 3 jaar (randnr. 130, p. 116). 
► Oorlogsmisdaden25 6

: onverjaarbaar (randr. 79, p. 71) 
Gecontraventionaliseerde wanbedrijven: 1 jaar (randnr. 125, p. 115). 
Overtredingen: 

• Algemene regel: 6 maanden (randnr. 127, p. 115). 
• Verkeer (art. 68 Wegverkeerswet): 1 jaar (randnr. 130, p. 116). 

2. Bepaal het aanvangspunt van de verjaring 

Soorten misdrijven: 
• Aflopende misdrijven: de verjaring vangt aan op de dag waarop het 

misdrijf werd gepleegd (randnr. 150, p. 137). 

2595 Een reeks oorlogsmisdaden is correctionaliseerbaar (zie art. l36quinquies Sw. ;uncto art. 2 
derde lid, 1 ° van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden). 

2596 Idem. 

LARCIER 



382 Bijlage A 

• Voortdurende misdrijven: de verjaring loopt vanaf het beëindigen van 
de delictuele toestand (randnr. 159, p. 145). 

• Gewoontemisdrijven: de verjaring loopt vanaf het laatste misdrijf, 
voor zover er tussen de verschillende misdrijven geen termijn verstre
ken is die de verjaringstermijn overschrijdt (randnr. 163, p. 151). 

• Voortgezette misdrijven: de verjaring loopt vanaf het laatste misdrijf, 
voor zover er tussen de verschillende misdrijven geen termijn verstre
ken is die de verjaringstermijn overschrijdt (randnr. 168, p. 155). 

Misdrijven bedoeld in de artikelen 372 tot 377,379 en 380 Sw. (zedendelic
ten) (randnr. 171, p. 157): 

• Indien verjaard op 05.05.1995: verjaring liep onmiddellijk 
• Indien niet verjaard op 5.05.1995: verjaring loopt pas vanaf de dag 

waarop het slachtoffer de leeftijd van 18 jaar bereikt. 
Misdrijven bedoeld in artikel 409 en artikel 433quinquies § l eerste lid, 1 ° 
Sw. (genitale verminking en mensenhandel) (randnr. 171, p. 157): 

• Verjaring loopt pas vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd 
van 18 jaar bereikt. 

3. Bepaal de laatst nuttige stuitingsdaad 

De laatst nuttige stuitingsdaad is de laatste daad van stuiting die werd ge
steld binnen de eerste termijn (randnr. 197, p. 182), eventueel verlengd door 
schorsing (randnr. 260, p. 235). 

4. Bepaal de verjaringsdatum zonder schorsing 

Deze datum wordt bekomen door de verjaringstermijn een aanvang te laten 
nemen op de dag waarop de laatst nuttige stuitingsdaad werd gesteld 
(randnr. 195, p. 181). 

5. Bepaal de duur van de schorsing 

Indien het feiten betreft die gepleegd werden vóór 1 september 2003 welke 
niet verjaard waren op 16 december 1998: er moet rekening gehouden wor
den met de inleiding van de zaak als schorsingsgrond (randnr. 225, p. 210). 
Indien het feiten betreft die gepleegd werden na 1 september 2003 of feiten 
die reeds verjaard waren op 16 december 1998: er moet geen rekening ge
houden worden met de inleiding van de zaak als schorsingsgrond. 

6. Tel de duur van de schorsing bij de verjaringsdatum zonder schorsing 

De verjaring begint opnieuw te lopen daags na de opheffing van de schor
singsgrond (randnr. 214, p. 202). Zie ook het voorbeeld gegeven in randnr. 
258, p. 234. 
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BIJLAGE B 

Lijst van geanalyseerde arresten EHRM 
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snellere berechting 
- Zeer veel vertraging door he-

klaagde 

X X 

X 

X 

X X Geen stilstand 

X Diverse rogatoire opdrachten 

X Periode van stilstand op zichzelf 
voldoende 

± X 

± X 

X X Splitsing van zaken was mogelijk 

± X 

X Voorlopige hechtenis 

X X 

X X Veel zittingen werden uitgesteld 
omwille van de beklaagde 

± X 
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12 oktober 1992 (Boddaert) 6 jr. 2 md. 22 d. 2 aanleggen 

23 september 2004 (Osmanov e.a.) 6 jr. 3 md. 1 aanleg 

14 juni 2005 (Krasuski) 6 jr. 5 md. 4 aanleggen 

30 oktober 2003 (Goral) 6 jr. 6 md. 2 aanleggen 

5 november 2002 (Pietiläinen) 6 jr. 6 md. 16 d. 2 aanleggen 

26 april 2001 (F.C) 6 jr. 6 md. 17 d. 2 aanleggen 

28 juli 1999 (Sclmouni) 6 jr. 7 md. 
r 

4 juli 2002 (Mucciacciaro) 6 jr. 7 md. 2 d. slechts 1 aanleg )> 
;;o 
n 22 februari 2001 (Szeloch) 6 jr. 7 md. 6 d. 3 aanleggen 
r'1 20 juli 2004 (Wróbel) 6 jr. 7 md. 22 d. slechts 1 aanleg ;;o 

11 december 2003 (Yankov) 6 jr. 8 md. 2 aanleggen 

7 april 2005 (Jancikova) 6 jr. 8 md. 

26 april 2001 (Icolaro) 6 jr. 8 md. 12 d. 

23 september 1998 (I.A.) 6 jr. 9 md. > 4 jr. 6 md. (onderzoek) 

14 oktober 2004 (Yanikodlu) 6 jr. 9 md. 4 aanlegf;en 

9 november 2004 (Marpa Zeeland 6 jr. 9 md. 14 d. 3 aanleggen 
BV e.a.) 

13 januari 2005 (Camasso) 6 jr. 11 md. 3 jr. 4 md. (beroep) 

8 april 2004 (Belchev) > 7 jr. 

5 jr. 6 md. 

nagenoeg geen 

red.. 9 md. en 10 
rn . tss. zittingen 

tot. 1 jr. 8 md. 

Gedeeltelijk 

> 5 jr. 4 md. 

2 jr. (expertise) 

> 1 jr. tss. beroep 
en inleiding 

2 jr. 

tot. 2 jr. 5 md. 
waarvan 1 jr. 

tss. beroep en in-
leiding 

1 jr. (tijdens onder-
zoek) 

o.a. > 1 jr. tss. be-
roep en inleiding 

X 

X 

± 

X 

± X 

X X 

X 

± X 

X X 

X X X 

X X 

X 

± X 

X X 

± X 

X 

± X 

X X 

- Complex onderzoek 
- Wachten resultaat ander on-

derzoek bleek noodzakelijk 
- Geen stilstand 

Werkelijke duur langer 

Werkelijke duur langer 

Werkelijke duur langer 

w 
00 
00 

~ 
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8 april 2004 (Harnanov) 

1 juli 2003 (Ciagadlak) 

20 juli 2000 (Caloc) 

14 mei 2002 (Meulcndijks) 

28 september 2004 (Koblai\ski) 

20 januari 2004 (Kangasluoma) 

13 januari 2004 (Nérneth) 

26 oktober 2000 (Kudla) 

25 juli 2000 (Mattoccia) 

16 september 2003 (Skawit\ska) 

20 februari 2001 (Cankoçak) 

25 april 2000 (Agga) 

26 juni 2001 (Beek) 

7 april 2005 (Cclleja) 

2 oktober 2003 (Hennig) 

15 november 2001 (Olstowski) 

4 oktober 2001 (Ilowiecki) 

26 juli 2001 (Martincz) 

9 oktober 2001 (Schweighofcr 
e.a.) 

19 februari 1991 (Angelucci) 

7 februari 2002 (Binbir) 

:;:il •::~~;.,;: > ·••·· 
7 jr. 1 rnd. 

7 jr. 1 md. 19 d. 

7 jr. 3 d. 

7 jr. 4 d. 

7 jr. 3 md. 

7 jr. 4 md. 

7 jr. 4 md. 9 d. 

7 jr. 5 md. 

7 jr. 5 md. 

7 jr. 5 md. 12 d. 

7 jr. 6 md. 

7 jr. 6 md. 22 d. 

7 jr. 7 md. 

7 jr. 8 md. 17 d. 

7 jr. 9 md. 

7jr. 10 md. 

7 jr. 10 md. 7 d. 

> 7jr. 11 md. 

8 jr. 1 md. 

> 8 jr. 1 md. 

8 jr. 3 md. 

.. ··:;:.~~~ .J; 
·. .· ,. ~-

< 1 jr tss. beroep 
en inleiding 

7 jr. (onderzoek) 

2 aanleggen 

5 jr. 7 md. 

3 aanleggen 
onderzoek: 3 jr. 6 md. 

tot. 4 jr. 2 md. 

tot. 1 jr. 8 md. 

tot. 3 jr. 8 md. 

enkele 

3 jr. 10 md. 

1 aanleg 2 periodes (samen 
1 jr.) 

verschillende 

1 jr. 10 md. (tss. 
dagvaarding en in-

leiding) 
1 jr. (schorsing) 

slechts 1 aanleg tot. 2 jr. 6 md. 

2 aanleggen enkele 

enkele 

6 jr. 8 md. ( l' aanleg) 
> 3 jr. (beroep) 

=' ~(n) 

X 

X 

X 

6 md. 
(ziekte) 

± 

± 

± 

± 

;:.:_ · ... :;,1-•.• ~-~A .·•. :i:r••• 
X X Voorlopige hechtenis 

X Werkelijke duur langer 

X 

± X 

X 

± X Onderzoek duurde te lang 

X 

± X Werkelijke duur langer 

X 

X Werkelijke duur langer 

X X Werkelijke duur langer 

X 

X Verzoeker kreeg een aanzienlijk 
lagere straf 

X X 

± X 

X 

± X Periodes van stilstand op zich 
reeds overschrijding 

± X 

X X 

± X 

X Werkelijke duur langer 
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7 februari 2002 (Dinletcn) 8 jr. 3 md. 5 jr. 5 md. ( 1' aanleg) X X Werkelijke duur langer 
> 3 jr. (beroep) 

7 februari 2002 (Çilengir) 8 jr. 3 md. 5 jr. 7 md. ( 1' aanleg) X X Werkelijke duur langer 
> 3 jr. (beroep) 

6 november 2003 (Mcilus) 8 jr. 3 md. slechts 1 aanleg X X Zaak nog hangende 

7 februari 2002 (Saritaç) 8 jr. 3 md. 5 jr. 6 md. ( 1' aanleg) X X Werkelijke duur langer 
> 3 jr. (beroep) 

7 februari 2002 (Uygur) 8 jr. 3 md. < 4 jr. ( 1' aanleg) X X Werkelijke duur langer 
> 3 jr. (beroep) 

14 oktober 2004 (Pederscn) 8 jr. 3 md. 27 d. 11 md. (onderzoek) 4 jr. 4 md. ± De zaak werd herhaaldelijk uitge-
steld in afwachting van uitspra-
ken in een "test-case" 

22 juli 2004 (Zhbanov) 8 jr. 4 md. slechts 1 aanleg > 6 jr. ± X 

r 
> 

11 december 2003 (Girdauskas) 8 jr. 5 md. > 4 jr. (expertise) X X 

;;o 1 februari 2005 (Crowther) 8 jr. 5 md. 4 jr. 3 md. X 

n 
,..,, 8 februari 2005 (Panchenko) 8 jr. 5 md. 6 d. verschillende ± X 

;;o 
22 mei 1998 (Hozee) 8 jr. 5 md. 18 d. 4 jr. 7 md. (onderzoek) Geen enkele periode van inactivi-X 

3 jr. 10½ md. (drie aan- teit (noch in onderzoek, noch ten 
leggen) gronde) 

15 november 2001 (lwar\czuk) 8 jr. 6 md. ± X Wijziging rechter na 71 zittingen 

26 september 2000 (Guisset) 8 jr. 7 md. 4 jr. 25 <j. (Conseil X 

d'Etat) 

25 maart 1999 (Pélissier e.a.) 8 jr. 8 md. 2 d. > 5 jr. (onderzoek) enkele X 

9 maart 2004 (Csanádi) 8 jr. 9 md. 1 jr. 25 d. ± ± X Zaak nog hangende 

30 oktober 2001 (Hasan Yadiz) 8 jr. 9 md. < 4 jr. (1" aanleg) X X Werkelijke duur langer 
> 4 jr. (beroep) 

25 september 2001 (Yalgin) < 8 jr. 11 md. < 8 jr. 4 md. (1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

X X Werkelijke duur langer 

25 september 2001 (Gülsen) 8 jr. 11 md. > 4 Jr. (beroep) X X Werkelijke duur langer 
2 jr. (cassatie) 3: 

22 juni 2004 (Ahmet Koç) 8jr.11md. X Werkelijke duur langer ój"" 
UQ 

<1> 
co 
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25 september 2001 (Yaki~) 

7 mei 2002 (Dede c.a.) 

25 september 2001 (Ari) 

25 september 2001 (Fikret D.) 

3 april 2003 (Kitov) 

25 september 2001 (Güne,) 

25 september 2001 (Kizilöz) 

25 september 2001 (Günc~) 

25 september 2001 (Sahin) 

25 september 2001 (Tamkoç) 

25 september 2001 (Sahiner) 

25 september 2001 (Selçuk Yildi• 
rim) 

30 oktober 2003 (Uyan) 

25 september 2001 (Mchmet Ali 
Yilmaz) 

4 juli 2002 (Barattelli) 

16 december 2003 (B.R.) 

10 februari 2005 (Uhl) 

5 november 2002 (Lisiak) 

12 april 2001 (Arvelakis) 

H . P\lW 
• '.Oûurtîj'tl ~vme 

~<!C&$st.adia 

8 jr. 11 md. 8 jr. 4 md. (1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 7 jr. 5 md. (1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. < 8 jr. ( 1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 8 jr. 4 md. (l' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 

8 jr. 11 md. 8 jr. 4 md. (l' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 8 jr. 7 md. ( l' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 8 jr. 4 md. (!'" aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 9 jr. 10 md. ( l' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 8 jr. 4 md. ( 1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 7 jr. 4 md. ( l' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. < 8 jr. 5 md. ( 1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 11 md. 2 aanleggen 

8 jr. 11 md. < 8 jr. 8 md. ( l' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

9 jr. 2 md. 2 d. slechts 1 aanleg 

9 jr. 2 md. 18 d. 

9 jr. 5 md. 4 aanleggen 

9 jr. 5 md. 7 d. 

9 jr. 7md. 

; Houi!ing ,se1 

.: ~~o.je,~~ l:teldiiaJ• : C(imple~ .. 1llilcttV1tett . 
'i ... , .. ,.· .•. denfn : 

X 

X 

X 

X 

verschillende X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

tot. 5 jr. 7 md. X 

4 jr. X X 

3 jr. 11 md. 

2 jr. 6 md. (retrial) ± X 

2 jr. tss. beroep en X 

inleiding 

t~~?,'··· .. . 

.,' ~1 •.. 
·, 

" 
,.- . 

'•;''• ',T 'û' :'.•• f" 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X 

X 

X 

X Werkelijke duur langer 

X 
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19 oktober 1999 (Gclli) 

30 oktober 2001 (Akya1i) 

30 oktober 2001 (Karademir) 

30 oktober 2001 (Keskin) 

28 april 2005 (Kolev) 

30 maart 2004 (Pachnik) 

13 december 2001 (Luksch) 

27 januari 2005 (Sidjimov) 

24 september 1997 (Garyfallou 
Aebe) 

4 juli 2002 (Del Federico) 

25 februari 199 3 (Dobbertin) 

25 juni 1987 (Bagetta) 

30 oktober 2001 (Adiyaman) 

26 april 2001 (Davinelli) 

5 juli 2005 (Krnmpel e.a.) 

30 oktober 2001 (Akçam) 

30 oktober 2001 (Ba~pinar) 

30 oktober 2001 (Bürkev) 

30 oktober 2001 (lnan) 

30 oktober 2001 (Kanbur) 

·,'.:e· l'i / 
,,, ;·, 

1;; -:; 

10 jr. 2 md. 

10 jr. 5 md. 

10 jr. 5 md. 

10 jr. 5 md. 

10 jr. 9 md. 

IOjr.11 md. 

< 11 jr. 

11 jr. 

> 11 jr. 

11 jr. 1 md. 24 d. 

12 jr. 10 md. 

> 13 jr. 4 md. 

> 14 jr. 

14 jr. 1 md. 

13 jr. 2 md. 

14 jr. 8 md. 

14 jr. 8 md. 

14 jr. 8 md. 

14 jr. 8 md. 

14 jr. 8 md. 

i<, .. P~~tti~~< 
';,,'}''(•;' ~ 

- .· .. ,.·. ,;,- ····· ,_,. :)·,c, 
6 jr. 8 md. 

7 jr. 9 md. (1' aanleg) 
5 jr. 4 md. (beroep) 

7 jr. 10 md. ( 1' aanleg) 
> 6 jr. 4 md. (beroep) 

7 jr. 9 md. (1' aanleg) 
> 5 jr. 4 md. (beroep) 

2 jr. ( onderzoek) 
8 jr. (ten gronde) 

verschillende 

verschillende 

2 jr. 

8 jr. 9 md. 

2 aanleggen verschillende 

enkele 

7 jr. 11 md. ( 1' aanleg) 
4 jr. (beroep) 

slechts 1 aanleg verschillende 

1 aanleg 

8 jr. 8 md. ( l' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 8 md. ( 1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

8 jr. 7 md. ( 1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

7 jr. 3 md. (1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

~:!it !'-c;.;i::::~:: 
i-·•(i ,,, -:- .·,; 

X 

X 

X 

1 jr. 

± 

± 

± 

X 

X 

± 

X 

X 

X 

X 

X 

~---_. 
.. S::·:l'r 

X Periode van stilstand op zich over-
schrijding 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X 

X Werkelijke duur langer 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X Werkelijke duur langer 

X 

X 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 

X Werkelijke duur langer 
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7 februari 2002 (Özcan) 14 jr. 11 md. 

30 oktober 2001 (Genç) 14 jr. 18 md. 

7 februari 2002 (Zülal) 15 jr. 

7 februari 2002 (Metinodlu) 15 jr. 

22 december 2004 (Hannak) 15 jr. 9 md. 

' 
5 februari 2004 (Dimbergcr) 16 jr. 

)> 10 juni 2003 (Ramazanodlu) 16 jr. 
;;o 
n 
fTl 30 november 2004 (Gümü~tcn) 17 jr. 8 md. 27 d. 
;;o 

29 maart 2005 (Ege) 17 jr. 9 md. 14 d. 

25 februari 2000 (Gast c.a.) totale duur niet in 
overweging geno-

men 

23 september 1998 (Portington) totale duur niet in 
overweging geno-

men 

21 september 2000 (Howarth) totale duur niet in 
overweging geno-

men 

4 jr. 9 md. ( 1' aanleg) 
> 3 jr. (beroep) 

3 jr. 5 md. (cassatie) 

7 jr. 5 md. ( 1' aanleg) 
> 4 jr. (beroep) 

5 jr. 8 md. (1' aanleg) 
> 3 jr. (beroep) 

3 jr. 5 md. (cassatie) 

5 jr. 3 md. (1' aanleg) 
> 3 jr. (beroep) 

< 12 jr. 5 md. ( l' aanleg) 
> 6 jr. 5 md. (assisen) 

2 jr. 9 md. (Const. 
Court) 

8 jr. (hoger beroep) 

2 jr. tss. beroep en beslis-
sing in graad van beroep 

verschillende 

o.a. 1 jr. 7 md. (tss. 
beroep en inlei-

ding) 

X X 

X X 

X X 

X X 

± X 

X 

X X 

X 

± X 

± 

Werkelijke duur langer 

Werkelijke duur langer 

Werkelijke duur langer 

Werkelijke duur langer 

Werkelijke duur langer 

- C:onstitutional Court 
- Verschillende zaken samen be-

handeld 
- Andere stadia wel snel afge

handeld 

w 
"' w 
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Chronologisch register van Rechtspraak* 

1. België 

Hof van Cassatiet 

Cass. 28 maart 1848 81 
Cass. 14 mei 1860 203 
Cass. 7 januari 1867 156 
Cass. 2 maart 1868 82 
Cass. 2 oktober 1868 251 
Cass. 9 maart 1871 134 
Cass. r8 september 1875 194 
Cass. 6 december 1875 157 
Cass. 1 februari 1 877 240 
Cass. 4 oktober r 878 244 
Cass. 2 augustus 1880 149 
Cass. 19 mei 1881 240 
Cass. 18 juli 1881 105 
Cass. 20 maart 188 2 3 04 
Cass. 12 juni 1882 244 
Cass. 19 juni 1882 209 
Cass. 20 mei 1886 251 
Cass. 17 oktober 1886 244 
Cass. 10 maart 1890 105 
Cass. 18 mei 1896 366 
Cass. 10 mei 1897 241 
Cass. 17 april 1899 209 
Cass. 2 juni 1902 159 
Cass. 28 december 1903 185 
Cass. 9 oktober 1905 209, 210 
Cass. 16 oktober 1905 366 
Cass. 9 juni 1908 90 
Cass. 7 december 1908 157 
Cass. 15 februari 1909 196 
Cass. 5 augustus 1910 157 
Cass. 3 oktober 1911 8 2 
Cass. 26 mei 1913 366 
Cass. 30 juni 1913 240 
Cass. 2 maart 1914 240 
Cass. 26 april r915 243 
Cass. 6 november 1916 157 
Cass. 2 januari 1917 240, 244 

De cijfers vewijzen naar de randnummers. 
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De meeste arresten van het Hof van Cassatie kunnen online geraadpleegd worden op de site 
van het Hof (http://www.cass.be/). 
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Cass. 24 augustus 1917 240 
Cass. 24 december 1917 196, 203, 79 
Cass. rr maart 1919 240 
Cass. 30 november 1920 102 
Cass. 14 november 1921 105, 129 
Cass. 19 december 1921 203 
Cass. 20 maart 1922 240 
Cass. 23 oktober 1922 201 
Cass. 25 februari 1923 240 
Cass. 17 december 1923 129. 
Cass. 22 juli 1924 148 
Cass. 8 december 1924 244 
Cass. 9 februari 1925 244 
Cass. 1 februari 1926 240 
Cass. 19 november 1928 203, 206 
Cass. 28 januari 1929 195, 196 
Cass. r r februari r 9 29 8 2 
Cass. 29 juli 1929 191 
Cass. 26 mei 1930 209 
Cass. 6 oktober 1930 130 
Cass. 13 oktober 1930 202, 210 
Cass. 27 oktober 1930 209 
Cass. 3 november 1930 196 
Cass. 15 december 1930 209 
Cass. 19 januari 1931 134 
Cass. 29 juni 1931 187, 244 
Cass. 9 november 193 r 209 
Cass. r 8 januari 19 3 2 240 
Cass. 4 juli 1932 263 
Cass. 21 november 1932 214, 82 
Cass. 29 mei r 9 3 3 244 
Cass. 7 september 1933 364 
Cass. 2 oktober r 9 3 3 240, 24 5 
Cass. 20 november 1933 157 
Cass. rr december 1933 338 
Cass. 26 december 1933 209 
Cass. 15 januari 1934 338 
Cass. 12 februari 1934 79 
Cass. r6 april 1934 149 
Cass. 7 januari 1935 82 
Cass. rr maart 1935 201 
Cass. 20 mei 1935 82 
Cass. r 8 november r 9 3 5 8 2 

Cass. 13 juli 1936 331 
Cass. 13 oktober r 9 3 6 203 
Cass. 13 april 1937 203 
Cass. 20 september r 9 3 7 r 62, r 6 3 
Cass. 21 december 1938 196 
Cass. ro januari r 9 3 9 3 24 
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Cass. 30 januari 1940 104 
Cass. r8 maart 1940 149 
Cass. 25 juli 1940 82, 90 
Cass. 17 november 1941 163 
Cass. 7 oktober 1942 82 
Cass. r8 november 1942 165 
Cass. 6 december 1943 148 
Cass. 3 januari 1944 ro2 
Cass. 6 maart 1944 102 
Cass. 26 mei 1944 102 
Cass. 4 december 1944 329 
Cass. 29 oktober 1945 212 
Cass. 17 juni 1946 240 
Cass. 20 maart 194 7 16 2 
Cass. 16 juni 1947 247 
Cass. ro mei 1948 167 
Cass. ro januari 1949 162 
Cass. 21 maart 1949 209 
Cass. 14juni 1949 206 
Cass. 8 september 1949 206 
Cass. 5 december 1949 206 
Cass. 9 januari 1950 213 
Cass. 2 mei 1950 213 
Cass. 5 juni 1950 203,206 
Cass. 12 juni 1950 212, 213 
Cass. rr juni 1951 240 
Cass. 19 november 1951 210 
Cass. 2 september 1952 201, 206, 21 o 
Cass. 5 januari 1953 213 
Cass. r 6 februari r 9 5 3 149 
Cass. 7 mei 1953 251 
Cass. 16 november 1953 213 
Cass. 23 november 1953 167 
Cass. r8 januari 1954 244 
Cass. 21 januari 1954 149 
Cass. 8 maart 1954 213 
Cass. ro januari 19 5 5 178 
Cass. 7 februari 19 5 5 244 
Cass. 8 februari 1955 rn2 
Cass. 28 februari T 9 5 5 149 
Cass. 4 april 1955 207 
Cass. 13 juni 1955 149 
Cass. 22 juli 19 5 5 3 3 8 
Cass. ro oktober 19 5 5 94 
Cass. 2 7 februari 19 5 7 r 67 
Cass. 17 mei 1957 r 51 
Cass. 20 januari 1958 212 
Cass. 17 maart 1958 206 
Cass. 9 mei 19 5 8 201 
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Cass. 19 januari 1959 146,213 
Cass. 22 juli 1959 178,203 
Cass. 21 september 1959 178 
Cass. 7 december r 9 5 9 209 
Cass. rr januari 1960 178 
Cass. 3 oktober 1960 210 
Cass. 14 december 1960 149 
Cass. 25 september 1961 244 
Cass. 4 december 1961 207 
Cass. 5 januari 1962 324 
Cass. 8 oktober 1962 244 
Cass. 16 maart 1963 203 
Cass. 18 maart 1963 178 
Cass. 6 mei 1963 178 
Cass. 27 mei 1963 244 
Cass. ro juni 1963 209 
Cass. 17 juni 1963 244 
Cass. 23 september 1963 217 
Cass. 9 maart 1964 126 
Cass. 24 maart 1964 149 
Cass. 13 april 1964 240 
Cass. r september 1964 149 
Cass. 19 oktober 1964 140, 157 
Cass. 14 december 1964 149 
Cass. 14 januari 1965 151 
Cass. 18 januari 1965 244 
Cass. ro mei 1965 136 
Cass. 25 oktober 1965 149 
Cass. ro januari 1966 140 
Cass. 2 mei 1966 126 
Cass. 27 juni 1966 213 
Cass. 12 september 1966 140 
Cass. 7 november 1966 213 
Cass. 19 december 1966 324 
Cass. 30 januari 1967 207 
Cass. 24 augustus 1967 366 
Cass. 4 september 1967 203, 206 
Cass. 9 oktober 1967 209 
Cass. 23 oktober 1967 130 
Cass. 9 maart 1968 203 
Cass. 22 april 1968 157, 159 
Cass. 6 januari 1969 212 
Cass. 20 januari 1969 149 
Cass. ro maart 1969 240 
Cass. 12 mei 1969 244, 210, 240 
Cass. 9 juni 1969 206 
Cass. 8 december 1969 
Cass. 2 februari 1970 
Cass. 16 maart 1970 

Chronologisch register van Rechtspraak 
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Cass. 6 april 1970 201 
Cass. 16 november 1970 189, 244 
Cass. r december 1970 207 
Cass. 21 december 1970 145, 195 
Cass. 19 januari 1971 157 
Cass. 25 januari 1971 187, 195 
Cass. 23 februari 1971 209 
Cass. 3 mei 1971 126, 84, 90 
Cass. rr mei 1971 213 
Cass. 27 mei 1971 277. 
Cass. 7 juni 1971 209 
Cass. 28 juni 1971 178, 198 
Cass. 4 oktober 1971 244 
Cass. 18 oktober 1971 82 
Cass. 25 oktober 1971 178, 179, 206 
Cass. 23 november 1971 167 
Cass. 21 februari 1972 243 
Cass. 7 maart 1972 168 
Cass. 20 maart 1972 286 
Cass. 9 mei 1972 167 
Cass. 29 mei 1972 209 
Cass. 27 juni 1972 160 
Cass. ro oktober 1972 325 
Cass. r r december 1972 94 
Cass. 19 december 1972 209 
Cass. 16 januari 1973 243, 142, 206 
Cass. 5 februari 1973 206, 212 
Cass. 26 maart 1973 167, 243 
Cass. 18 september 1973 142 
Cass. 29 oktober 1973 168 
Cass. 4 december 1973 203, 207, 241 
Cass. 24 december 1973 251 
Cass. 4 februari 1974 195 
Cass. 12 februari 1974 167 
Cass. 18 februari 1974 178 
Cass. 3 mei 1974 277 
Cass. 14 oktober 1974 156, 157,159,261 
Cass. 19 november 1974 82 
Cass. 9 december 1974 79 
Cass. 10 december 1974 197 
Cass. 18 februari 1975 210, 263 
Cass. 24 februari 1975 168, 184 
Cass. 17 maart 1975 168, 206, 210 
Cass. 14 april 1975 184 
Cass. 21 april 1975 124 
Cass. 6 mei 1975 245 
Cass. 30 juni 1975 241 
Cass. 18 november 1975 210,206, 203 
Cass. 2 5 november 197 5 r 97 

LARCIER 

429 



430 

1 97 
165 

162 

Cass. 12 januari 1976 
Cass. 3 februari 1976 
Cass. 24 februari 1976 
Cass. 6 april 1976 209 
Cass. 15 juni 1976 140 
Cass. 20 juli 1976 203, 209 
Cass. 28 september 1976 206 
Cass. 7 oktober 1976 203 
Cass. 9 november 1976 140 
Cass. 30 november 1976 244 
Cass. 7 december 1976 209 
Cass. 13 december 1976 79 
Cass. 3 januari 1977 244 
Cass. 10 januari 1977 203 
Cass. 24 januari 1977 149 
Cass. 25 januari 1977 209, 210, 202 
Cass. 22 februari 1977 168 
Cass. 14 maart 1977 197 
Cass. 22 maart 1977 197 
Cass. 3 mei 1977 209, 213 
Cass. 10 mei 1977 197, 209 
Cass. 28 juni 1977 167 
Cass. 28 september 1977 149 
Cass. rr oktober 1977 197 
Cass. 13 december 1977 166 
Cass. ro januari 1978 209 
Cass. 25 januari 1978 197 
Cass. 7 februari 1978 176 
Cass. 7 maart 1978 243 
Cass. 4 april 1978 338 
Cass. 5 april 1978 140 
Cass. 25 april 1978 206, 197, 203 
Cass. 26 april 1978 204, 209 
Cass. ro mei 1978 210 
Cass. 16 mei 1978 178 
Cass. 21 juni 1978 243 
Cass. 20 juli 1978 ro2 
Cass. 6 september 1978 203 
Cass. 19 september 1978 197 
Cass. 26 september 1978 277 
Cass. 4 oktober 1978 282, 286, 123 
Cass. 17 oktober 1978 207 
Cass. 12 december 1978 165 
Cass. 16 januari 1979 168 
Cass. 6 februari 1979 178 
Cass. 21 februari 1979 203, 206, 207 
Cass. 21 maart 1979 168 
Cass. 27 maart 1979 244 
Cass. 28 maart 1979 168 
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Cass. 5 april 1979 168 
Cass. 8 mei 1979 165, r68 
Cass. 23 mei 1979 201, 206, 207 
Cass. 5 juni 1979 244, r65, 166 
Cass. 27 juni 1979 244 
Cass. rr september 1979 162 
Cass. ro oktober 1979 197, 263 
Cass. 20 november 1979 210, 240 
Cass. 27 november 1979 197, 203, 206 
Cass. 4 december 1979 210, 240, 197, 206 
Cass. 5 december 1 979 1 02 
Cass. 19 december 1979 J 68, 197 
Cass. r1 maart 1980 197,201,210,244 
Cass. 18 maart 1980 178 
Cass. 1 april 1980 319, 210, 197, 206 
Cass. 2 april r980 213 
Cass. 15 april r980 165 
Cass. 7 mei 1980 251 
Cass. 20 mei 1980 165 
Cass. 22 mei 1980 197 
Cass. 28 mei 1980 197, 251 
Cass. rr juni 1980 178, 165 
Cass. 10 september 1980 251 
Cass. 29 oktober 1980 178 
Cass. 5 november 1980 197, 210,251 
Cass. ro december 1980 251 
Cass. 15 december 1980 206 
Cass. 23 december 1980 168 
Cass. 27 januari 1981 · 197, 206 
Cass. 30 januari 1981 220 
Cass. 7 april 1981 209 
Cass. 8 april 1981 188 
Cass. 15 april 1981 276 
Cass. 28 april 1981 168 
Cass. 10 juni 1981 206 
Cass. 23 juni 1981 128, 197 
Cass. 3ojuni 1981 206,209,203 
Cass. 2 september 1981 148, 149 
Cass. 14 oktober 1981 130, 197 
Cass. 21 oktober 1981 197 
Cass. r8 november 1981 201 
Cass. 25 november 1981 251 
Cass. 9 december 1981 251 
Cass. r6 december 1981 167 
Cass. 19 januari 1982 209 
Cass. 2 februari 1982 351, 142 
Cass. 9 februari 1982 178, 179, 304 
Cass. 16 maart 1982 178, 197 
Cass. 24 maart 1982 102, 207 
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Cass. 4 mei 1982 197 
Cass. 9 juni 1982 102 
Cass. 29 juni 1982 195, 244 
Cass. 28 september 1982 167 
Cass. 5 oktober 1982 178 
Cass. 27 oktober 1982 149 
Cass. 3 november 1982 149 
Cass. 23 november 1982 245, 168, 213, 214 
Cass. 22 december 1982 304 
Cass. 4 januari 1983 207 
Cass. 25 januari 1983 244 
Cass. 15 februari 1983 168, 209 
Cass. 15 maart 1983 168 
Cass. 19 april 1983 165 
Cass. r8 mei r983 r42, 209,213 
Cass. 8 juni 1983 167 
Cass. 15 juni 1983 189 
Cass. 22 juni 1983 130, 197 
Cass. 21 september 1983 102 
Cass. 28 september 1983 206, 210 
Cass. 29 november 1983 322 
Cass. 18 januari 1984 168 
Cass. 31 januari 1984 167 
Cass. 8 februari 1984 146 
Cass. 14 februari 1984 197, 210 
Cass. 28 februari 1984 241, 168 
Cass. 29 februari 1984 179, 197 
Cass. 7 maart 1984 209 
Cass. 27 maart 1984 165, 168 
Cass. 4 april 1984 277 
Cass. rr april 1984 165 
Cass. 17 april 1984 168 
Cass. 8 mei 1984 189, 209 
Cass. 15 mei 1984 162 
Cass. 29 mei 1984 165 
Cass. 5 juni 1984 338 
Ca~. r2juni 1984 197 
Ca~. 26juni 1984 263 
Cass. 27 juni 1984 197 
Cass. 2 oktober 1984 157 
Cass. 3 oktober 1984 209 
Cass. 14 oktober 1984 325 
Cass. 7 november 1984 209, 197 
Cass. 20 november 1984 197, 206, 261 
Cass. 21 november 1984 167 
Cass. 5 december 1984 184 
Cass. 19 december 1984 104, 241 
Cass. 8 januari 1985 165 
Cass. ro januari 198 5 210 
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Cass. 22 januari 1985 197,210, 263 
Cass. 2 3 januari 19 8 5 209 
Cass. 30 januari 1985 204, 210 
Cass. 5 februari 1985 167. 
Cass. 13 februari 1985 321 
Cass. 26 april 1985 209 
Cass. 21 mei 1985 197, 209 
Ca~. 27juni 1985 157,149 
Cass. rr september 1985 286 
Cass. 18 september 1985 210 
Cass. 25 september 1985 102 
Cass. 16 oktober 1985 251 
Cass. 13 november 1985 304,363, 80 
Cass. 19 november 1985 149,210, 197, 157 
Cass. 3 december 1985 240,244,261 
Cass. ro december 19 8 5 r 67 
Cass. 17 december 1985 203,206,201, 197 
Cass. 30 december 1985 282 
Cass. 8 januari 1986 197 
Cass. 26 februari 1986 102 
Cass. 4 maart 1986 166, 179 
Cass. 16 april 1986 102 
Cass. 27 mei 1986 102 
Cass. 17 juni 1986 201, 244 
Cass. 30 september 1986 201 
Cass. 8 oktober 1986 209 
Cass. 22 oktober 1986 304, 308, 286 
Cass. 27 oktober 1986 149 
Cass. 18 november 1986 130, 209, 308 
Cass. 9 december 1986 286 
Cass. 16 december 1986 286 
Cass. 19 december 1986 195 
Cass. 23 december 1986 324, 263, 207, 205, 197, 149, 157 
Cass. 30 december 1986 166 
Cass. 3 februari 1987 291 
Cass. 4 maart 1987 102 
Cass. 13 maart 1987 220 
Cass. 24 maart 1987 209 
Cass. 7 april 1987 149 
Cass. 14 april 1987 316 
Cass. 5 mei 1987 244, 286, 304 
Cass. 19 mei 1987 286 
Cass. 26 mei 1987 212 
Cass. 3 juni 1987 251 
Cass. 9 juni 1987 286, 304, 79 
Cass. 16 juni 1987 178 
Cass. 17 juni 1987 168 
Cass. 30 september 1987 102 
Cass. 19 oktober 1987 149 
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Cass. 21 oktober 1987 201 
Cass. 3 november 1987 324 
Cass. 24 november 1987 189 
Cass. 25 november 1987 189 
Cass. I december 1987 131 
Cass. 16 december 1987 304 
Cass. 5 januari 1988 206, 210 
Cass. 19 januari 1988 179 
Cass. TO februari 1988 209 
Cass. 17 februari 1988 149 
Cass. 20 april 1988 220 
Cass. 3 mei 1988 140, 197 
Cass. 24 mei 1988 286,_308, 200 
Cass. 8 juni 1988 157,149 
Cass. 14 juni 1988 149 
Cass. 28 juni 1988 201 
Cass. 22 juli 1988 T02 
Cass. 11 augustus 1988 304 
Cass. 20 september 1988 263 
Cass. 18 oktober 1988 201 
Cass. 25 oktober 1988 326 
Cass. 9 november 1988 129 
Cass. 22 november 1988 261 
Cass. 4 januari 1989 209 
Cass. TO januari 1989 179 
Cass. 22 februari 1989 243, 247 
Cass. r maart 1989 130, 197, 209 
Cass. 7 maart 1989 102 
Cass. 14 maart 1989 157, 263, 197, 206 
Cass. 11 april 1989 206,207 
Cass. 19 april 1989 197, 208. 
Cass. 10 mei 1989 201 
Cass. 16 mei 1989 157 
Cass. 24 mei 1989 205 
Cass. 31 mei 1989 247, 243 
Cass.14juni1989 189 
Cass. 20 juni 1989 199 
Cass. 27 juni 1989 197, 207, 261 
Cass. 12 september 1989 102, 261 
Cass. 19 september 1989 209, 282 
Cass. 24 oktober 1989 149, 244 
Cass. 30 oktober 1989 109 
Cass. 14 november 1989 197, 261 
Cass. 29 november 1989 167 
Cass. 4 december 1989 149 
Cass. 12 december 1989 184 
Cass. 9 januari 1990 244 
Cass. II januari 1990 363 
Cass. 24 januari 1990 308 
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Cass. 6 februari 1990 134 
Cass. 7 februari 1990 210,203, 165 
Cass. 20 maart 1990 200, 206 
Cass. 23 mei 1990 168 
Cass. 29 mei 1990 102 
Cass. 13 juni 1990 102, 119 
Cass. 26 juni 1990 146, 209 
Cass. 27 juni 1990 165 
Cass. 25 juli 1990 166 
Cass. 4 september 1990 209 
Cass. 9 januari 1991 201, 210 
Cass. 23 januari 1991 351 
Cass. 19 februari 1991 178 
Cass. 9 april 1991 149 
Cass. 17 april 1991 149 
Cass. 30 april 1991 184 
Cass. 2 5 september 1991 240, 244 
Cass. 1 6 oktober 1991 246 
Cass. 22 oktober 1991 263 
Cass. 29 oktober r991 282 
Cass. 19 februari 1992 206, 210, 240 
Cass. 4 maart 1992 243, 261 
Cass. 25 maart 1992 263 
Cass. 5 mei 1992 78 
Cass. 13 mei 1992 246 
Cass. 27 mei 1992 308 
Cass. 17 juni 1992 168 
Cass. 17 augustus 1992 245 
Cass. 16 september 1992 3 17 
Cass. 29 september 1992 149 
Cass. 19 oktober 1992 166 
Cass. 27 oktober 1992 263 
Cass. 24 november 1992 167 
Cass. 25 november 1992 166, 149, 148 
Cass. 9 december 1992 178 
Cass. 21 december 1992 149 
Cass. 23 februari 1993 132, 199 
Cass. 9 maart 1993 176 
Cass. 31 maart 1993 201 
Cass. 27 april 1993 149, 157 
Cass. 2 juni 1993 130 
Cass. 8 juni 1993 241 

209 
149 

1 79 

Cass. 22 juni 1993 166 
Cass. 21 september 1993 
Cass. 28 september 1993 
Cass. 2 november 1993 
Cass. 13 januari 1994 151 
Cass. 1 februari 1994 308 
Cass. 16 februari 1994 3 1 7 
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Cass. 22 februari 1994 146, 168 
Cass. 1 maart 1994 262, 165, 146 
Cass. 22 maart 1994 236 
Cass. 29 maart 1994 149 
Cass. 19 april 1994 182 
Cass. 20 april 1994 157 
Cass. 18 mei 1994 322, 351 
Cass. 2 7 mei 1994 184 
Cass. 7 juni 1994 ro2 
Cass. 8 juni 1994 157, 149 
Cass. 19 juni 1994 322 
Cass. 2 oktober 1994 178 
Cass. 4 oktober 1994 240 
Cass. 26 oktober 1994 250 
Cass. 15 november 1994 201 
Cass. 7 december 1994 145 
Cass. 3 januari 1995 146 
Cass. 24 januari 1995 242 
Cass. 1 februari 1995 351 
Cass. 7 maart 1995 195, 145 
Cass. 24 mei 1995 243 
Cass. 30 mei 1995 102 
Cass. 31 mei 1995 286,308,351, 277 
Cass. 7 juni 1995 286,291 
Cass.2ojuni1995 327 
Cass. 27 juni 1995 182 
Cass. 13 september 1995 247 
Cass. 20 september 1995 254, 250 
Cass. 31 oktober 199 5 15 3 
Cass. 8 november 1995 321 
Cass. 21 november 1995 282 
Cass. 28 november 1995 102 
Cass. 13 december 199 5 149 
Cass. 9 januari 1996 290, 304 
Cass. 12 maart 1996 304 

Chronologisch register van Rechtspraak 

Cass. 5 april 1996 (veren. kam.) 82, 168, 188, 191, 203, 213, 250, 254, 282, 
289 
Cass. 9 april 1996 201 
Cass. 23 april 1996 ro2 
Cass. 24 september 1996 82 
Cass. 16 oktober 1996 179 
Cass. 6 november 1996 263 
Cass. 12 november 1996 250 
Cass. 20 november 1996 124 
Cass. 26 november 1996 201 
Cass. 5 februari 1997 209, 254 
Cass. 11 februari 1997 201 
Cass. 4 maart 1997 149 
Cass. II maart 1997 236 
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Cass. 9 april 1997 3 29 
Cass. 15 april 1997 213, 149, 142 
Cass. 16 april 1997 205, 210 
Cass. 28 mei 1997 171, 250, 251 
Cass. 15 oktober 1997 130, 197 
Cass. 12 november 1997 254 
Cass. 9 december 1997 308,314 
Cass. ro december 1997 146, 79 
Cass. r8 februari 1998 286, 304 
Cass. 4 maart 1998 130, 197 
Cass. 26 mei 1998 102 
Cass. ro juni 1998 329 
Cass. r6 juni 1998 354 
Cass. 8 september 1998 149 
Cass. 29 september 1998 243 
Cass. 14 oktober 1998 3 51 
Cass. 15 oktober 1998 210 
Cass. 20 oktober 1998 364, 82 
Cass. 3 november 1998 124 
Cass. 23 december 1998 (veren. kam.) 82, 149, 178, 254 
Cass. 5 januari 1999 221,241 
Cass. ro februari 1999 304 
Cass. 17 maart 1999 209 
Cass. 14 april 1999 203, 206 
Cass. 28 april 1999 235 
Cass. 2 juni 1999 189,331 
Cass. 1 5 juni r 999 184 
Cass. 29juni 1999 282,291,315 
Cass. 22 september 1999 197 
Cass. 28 september 1999 r 60 
Cass. 5 oktober 1999 204, 209 
Cass. 6 oktober 1999 178, 286 
Cass. 13 oktober 1999 179 
Cass. 9 november 1999 236 
Cass. 7 december 1999 251 
Cass. 4 januari 2000 205, 209 
Cass. r 1 januari 2000 246 
Cass. 19 januari 2000 33 7 
Cass. 25 januari 2000 308 
Cass. 2 februari 2000 208, 251, 308, 321 
Cass. r maart 2000 149 
Cass. 8 maart 2000 142, 254, 212, 146 
Cass. 15 maart 2000 145, 195, 197, 209,233,251,254 
Cass. 20 maart 2000 282 
Cass. rr april 2000 231,233 
Cass. 12 april 2000 286 
Cass. 17 mei 2000 282, 286 
Cass. 20 juni 2000 308, 317 
Cass. 21 juni 2000 15 3 
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79 Cass. 6 september 2000 
Cass. 12 september 2000 
Cass. 20 september 2000 
Cass. 1 8 oktober 2000 
Cass. 7 november 2000 
Cass. 8 november 2000 
Cass. 28 november 2000 

79 
2 33, 2 44 

227 
168 
2 33 

Cass. 29 november 2000 2 3 1 

Cass. 5 december 2000 r 84 
Cass. 19 december 2000 197, 210 
Cass. 6 februari 2001 294,315, 282 
Cass. 14 februari 2001 286 
Cass. 6 maart 2001 178, 179 
Cass. 2 7 maart 2001 22 7 
Cass. 15 mei 2001 286 
Cass. 16 mei 2001 351 
Cass. 9 oktober 2001 231 
Cass. 17 oktober 2001 309 
Cass. 31 oktober 2001 309 
Cass. 28 november 2001 157 
Cass. 11 december 2001 240 
Cass. 12 februari 2002 178 
Cass. 27 februari 2002 240 
Cass. 14 mei 2002 331 
Cass. 22 mei 2002 3 66 
Cass. 2 7 juni 2002 220 
Cass. ro september 2002 197 
Cass. 1 8 september 2002 206 
Cass. 2 oktober 2002 22 7 
Cass. 1 5 oktober 2002 3 2 7 
Cass. 10 december 2002 319 
Cass. 5 februari 200 3 8 2, 10 5 
Cass. 18 februari 2003 260,233, 197 
Cass. 13 mei 2003 161 
Cass. 14 oktober 2003 3 13 
Cass. 20 januari 2004 230 
Cass. 2 februari 2004 168 
Cass. 18 februari 2004 8 2, JO 5 
Cass. 24 februari 2004 308, 3 17 
Cass. 3 maart 2004 142 
Cass. 2 3 maart 2004 3 r 3 
Cass. 3 o maart 2004 22 5, 2 5 r 
Cass. 7 april 2004 2 3 2, 2 3 3 
Cass. 11 mei 2004 261, 267 
Cass. 26 mei 2004 26 5 
Cass. r juni 2004 225 
Ca~. 3ojuni 2004 365 
Cass. 9 september 2004 3 6 3 
Cass. 14 september 2004 149 
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Cass. 6 oktober 2004 230, 232 
Cass. 12 oktober 2004 121 
Cass. 20 oktober 2004 168 
Cass. 16 november 2004 3 1 3 
Cass. 2 3 november 2004 161 
Cass. 15 december 2004 304 
Cass. 14 januari 2005 184 
Cass. 17 mei 2005 331 
Cass. 8 november 200 5 3 42 

Arbitragehof 

Arbitragehof 3 december 1987 252 
Arbitragehof 18 juni 1992 144 
Arbitragehof 21 maart 1995 151 
Arbitragehof 12 juli 1996 151, 251 
Arbitragehof 14 oktober 1997 151 
Arbitragehof 30 juni 1999 151 
Arbitragehof 15 juli 1999 229 
Arbitragehof 19 januari 2000 229, 230, 254 
Arbitragehof 8 mei 2001 3 5 9 
Arbitragehof 28 maart 2002 3 5 9 
Arbitragehof 14 mei 2003 161 
Arbitragehof 22 juli 2004 161 
Arbitragehof 15 september 2004 282 
Arbitragehof 19 januari 2005 161, 225 
Arbitragehof 1 maart 2005 225 
Arbitragehof 23 maart 2005 225 
Arbitragehof 22 juni 200 5 169 
Arbitragehof 13 juli 2005 225 

Hoven van Beroep 

Brussel 24 december 1 8 5 3 8 1 

Brussel 1 9 november 18 5 8 20 3 
Luik 4 juli 1877 240 
Luik 26 december 1883 251 
Brussel 19 januari 1884 251 
Brussel 4 juli 1907 240 
Brussel 1 maart 1911 366 
Brussel 4 oktober 1926 240 
Luik 2 december 1937 2ro 
Brussel 28 april 1938 203 
Luik 11 juli 19 52 240 

439 

De arresten van het Arbitragehof kunnen online geraadpleegd worden (http://www.arbi
trage.be/). 
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Gent 24 november 1960 213 
Brussel 14 januari 1961 149 
Brussel 6 juni 1962 213, 210 
Brussel 17 april 1964 240 
Gent 3ojuni 1964 151 
Brussel 27 januari 1965 213 
Brussel 12 oktober 1965 240 
Brussel 29 december 1970 210 
Brussel 21 juni 1971 163 
Brussel 18 november 1971 163 
Gent 26 december 1974 324 
Luik 21 april 1975 151 
Antwerpen 21 maart 1977 201 
Antwerpen 4 november 1978 282 
K.I. Antwerpen 7 november 1978 210 
Antwerpen 7 november 1978 201 
Bergen 24 november 1978 182 
Gent9juni1980 187,145,151 
Antwerpen 25 juni 1980 167 
Brussel 23 januari 1981 213 
Luik 17 november 1981 182 
Brussel 13 januari 1982 136 
Luik 3 maart 1983 177 
Antwerpen 19 december 1984 286 
Brussel 24 juni 1985 136 
Brussel 1 3 december 198 5 209 
K.I. Luik 20 maart 1986 308 
Luik 25 april 1986 167 
Antwerpen 27 mei 1986 282 
Luik 25 juni 1986 308 
Antwerpen 27 juni 1986 166 
Gent25 juni 1987 273 
Brussel 23 december 1987 179, 182 
K.I. Bergen 1 2 augustus 198 8 1 1 9 
Brussel 26 juni 1989 157 
Bergen 28 juni 1989 149 
Brussel 20 december 1989 286 
Antwerpen 29 juni 1990 166 
Brussel 15 oktober 1990 286 
Brussel 17 oktober 1990 142 
Brussel 28 februari 1991 184 
Bergen 22 maart 1991 149 
Brussel 11 april 1991 149 
Antwerpen 18 oktober 1991 149 
Brussel 10 januari 1992 308, 307 
Brussel 26 januari 1992 179 
Gent 17 maart 1992 308 
Antwerpen 19 juni 1992 161 
Gent 4 december 1992 151 
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K.I. Bergen 26 februari 1993 201 
Gent 28 september 1993 308 
Bergen 20 oktober 1993 179 
Gent 19 januari 1994 136 
Gent 8 december 1994 251 
Gent 23 januari 1995 251 
K.I. Antwerpen 31 januari 1995 153 
Luik 24 maart 1995 165 
Gent 22 november 1995 251 
Antwerpen 15 december 199 5 308 
Brussel 4 september 1996 251, 219 
Bergen 13 november 1998 295 
Brussel 27 april 1999 202, 210 
Antwerpen 24 november 1999 210 
Gent 6 maart 2000 308 
Brussel 24 maart 2000 149 
Bergen r december 2000 209 
Gent 20 maart 2001 2 3 1 
K.I. Antwerpen 29 maart 2001 293 
K.I. Brussel 11 juni 2001 134 
Brussel 14 februari 2002 251 
Antwerpen 9 april 2003 363 
Antwerpen 13 juni 2003 282 
Brussel 26 november 2003 227 
K.I. Gent 6 januari 2004 304 
Antwerpen 14 januari 2004 149 
Antwerpen r 5 januari 2004 102 
Antwerpen 30 juni 2004 184 
Gent 3ojuni 2004 251 
K.I. Luik 13 september 2004 79 
K.I. Antwerpen 8 oktober 2004 261 
Antwerpen 27 oktober 2004 184 
Antwerpen 23 maart 2005 161 
Antwerpen 1 3 april 200 5 161 
Gent 28 april 2005 182 

Lagere rechtspraak 

Corr. Charleroi ro juli 1873 149 
Corr. Brussel 15 december 1917 203 
Corr. Brussel 24 februari 1919 240 
Corr. Namen 6 maart 1920 240 
Corr. Brussel 19 juni 1935 366 
Rk. Brussel 9 augustus 1945 240 
Corr. Kortrijk 9 november 1948 201 
Corr. Marche-en-Famenne 26 maart 1953 206 
Corr. Charleroi 13 juli 1956 206,201 
Kh. Oostende 6 november 1957 213 
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Corr. Antwerpen ro februari 19 5 8 3 6 3 
Corr. Kortrijk 7 december 1961 213 
Rb. Rotterdam 3 oktober 1963 82 
Corr. Luik 19 maart 1964 202, 210 
Corr. Aarlen 17 januari 1968 213 
Rb. Brussel 3 februari 1971 364 
Corr. Antwerpen 1 5 januari 197 4 207 
Corr. Turnhout 24 januari 1975 201 
Krijgsraad Luik 28 juni 1982 167 
Pol. Hasselt 6 februari 1985 210 
Corr. Luik 14 mei 1986 308 
Corr. Kortrijk 30 mei 1986 282 
Corr. Antwerpen 6 juni 1986 243 
Corr. Brussel 25 juni 1986 181, 182 
Corr. Brugge 19 september 1986 105 
Corr. Dinant 2 3 september 19 8 6 2 5 1 
Corr. Aarlen 27 november 1986 167 

Chronologisch register van Rechtspraak 

Corr. Kortrijk 19 januari 1987 282, 308, 295 
Corr. Brussel 20 februari 1987 149 
Corr. Turnhout 4 maart 1987 157 
Rb. Doornik 27 mei 1987 151 
Corr. Gent 18 september 1987 282 
Corr. Gent 16 oktober 1987 282 
Rk. Tongeren 30 september 1988 134 
Pol. St.-Truiden 3 mei 1989 210 
Pol. Hasselt 14 juni 1989 206 
Rb. Charleroi 20 februari 1990 15 r 
Corr. Brussel 2 maart 1990 295 
Corr. Gent 31 december 1992 157 
Corr. Antwerpen 2 3 februari 199 3 15 3 
Corr. Kortrijk 8 november 1993 201 
Corr. Brussel 29 maart 1994 250,251 
Corr. Antwerpen 14 april 1994 153 
Corr. Leuven 29 september 1994 157 
Corr. Brussel 12 januari 1995 251 
Corr. Gent 14 maart 1995 251 
Corr. Leuven 30 maart 1995 210 
Corr. Luik 30 mei 1996 308 
Corr. Brussel 30 januari 1997 252 
Corr. Brussel 30 juni 1997 308, 289 
Corr. Gent 1 5 september 1997 149 
Corr. Namen 5 februari 1998 308 
Corr. Turnhout 24 november 1998 79 
Corr. Verviers 4 februari 1999 251 
Corr. Gent 25 februari 1999 254 
Corr. Luik 31 mei 1999 210 
Corr. Brussel 22 december 1999 134 
Kort Ged. Rb. Brussel 2 maart 2000 134 
Corr. Brussel 8 juni 2000 I49 
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Corr. Luik 17 oktober 2000 223 
Corr. Namen 9 november 2000 273, 308 
Corr. Namen 26 april 2001 309 
Corr. Brugge 6 maart 2002 209,210,227, 263. 
Rk. Neufchàteau 17 januari 2003 309 
Corr. Dendermonde 15 oktober 2003 263 
Corr. Gent 1 april 2004 223 
Corr. Veurne 19 april 2005 244, 181, 169 

II. Supranationale rechtspraak 

Europese Commissie en Europees Hof voor de Rechten van de Mens"' 

EHRM 27 juni 1968, Wemhoff t. Duitsland 287 
EHRM 27 juni 1968, Neumeister t. Oostenrijk 284 
EHRM 27 juni 1968, Wemhoff t. Duitsland 284 
EHRM 27 juni 1968, Neumeister t. Oostenrijk 280, 287 
EHRM 27 juni 1968, Wemhoff t. Duitsland 273 
EHRM IO november 1969, Stögmüller t. Oostenrijk 273 
EHRM 16 juli 1971, Ringeisen t. Oostenrijk 287, 291, 280. 
ECRM 9 maart 1978, Ventura t. Italië 280 
EHRM 28 juli 1978, König t. Duitsland 286, 287 
EHRM 6 september 1978, Klass e.a. t. Duitsland 304 
ECRM 3 oktober 1979, X. t. Verenigd Koninkrijk 28 5 
ECRM 3 oktober 1979, X t. Verenigd Koninkrijk 280 
EHRM 27 februari 1980, Deweer t. België 280 
ECRM 18 december 1980, Bonzi t. Zwitserland 351 
EHRM 6 mei 1981, Buchholz t. Duitsland 286, 296 
ECRM 6 maart 1982, X. t. Verenigd Koninkrijk 285 
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EHRM 15 juli 1982, Eckle t. Duitsland 286, 284, 287, 291,305,280, 282 
ECRM 9 oktober 1982, Orchin t. Verenigd Koninkrijk 28 5 
EHRM 10 december 1982, Corigliano t. Italië 291 
EHRM IO december 1982, Foti e.a. t. Italië 288, 287, 286, 284 
EHRM IO december 1982, Corigliano t. Italië 305, 287, 286, 284, 280 
EHRM 10 december 1982, Foti e.a. t. Italië 280 
ECRM 6 juli 1983, G. t. Duitsland 305 
EHRM 13 juli 1983, Zimmerman en Steiner t. Zwitserland 296, 280, 284, 
286 
EHRM 8 december 1983, Pretto t. Italië 291 
ECRM 16 december 1983, S.t. Duitse Bondsrepubliek 305 
EHRM 21 februari 1984, Oztürk t. Duitsland 280 
ECRM 6 juli 1984, Farragut t. Frankrijk 305 
EHRM IO juli 1984, Guincho t. Portugal 280, 286, 291 
EHRM 23 april 1987, Lechner en Hess t. Oostenrijk 284, 291 
EHRM 25 juni 1987, Bagetta t. Italië 280, 305, 296, 286 

De arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen online geraadpleegd 
worden (http://www.echr.coe.int/). 
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EHRM 25 juni 1987, Milasi t. Italië 296, 286, 280 
EHRM 25 juni 1987, Capuano t. Italië 297 
EHRM 8 juli 1987, H.t. Verenigd Koninkrijk 284 
EHRM 9 juni 1988, H.t. Verenigd Koninkrijk 305 
EHRM 24 oktober 1989, H.t. Frankrijk 273 
EHRM 28 maart 1990, B. t. Oostenrijk 286, 304, 295, 284 
EHRM 23 oktober 1990, Moreira de Azevedo t. Portugal 284, 296 
EHRM 24 januari 1991, Manzoni t. Italië 291 
EHRM 19 februari 1991, Adiletta t. Italië 295 
EHRM 19 februari 1991, Ficara t. Italië 296, 295 
EHRM 19 februari 1991, Frau t. Italië 295 
EHRM 19 februari 1991, Colacioppo t. Italië 288 
EHRM 19 februari 1991, Capuano t. Italië 296 
EHRM 19 februari 1991, Ferraro t. Italië 295 
EHRM 19 februari 1991, Angelucci t. Italië 295 
EHRM 19 februari 1991, Adiletta. t. Italië 295 
EHRM 19 februari 1991, Viezzer t. Italië 295 
EHRM 19 februari 1991, Girolami t. Italië 291,295 
EHRM 19 februari 1991, Maj t. Italië 285 
EHRM 19 februari 1991, Viezzer t. Italië 303 
EHRM 19 februari 1991, Pugliese t. Italië 295 
EHRM 19 februari 1991, Triggiani t. Italië 289 
EHRM 19 februari 1991, Manzoni t. Italië 289, 280 
EHRM 19 februari 1991, Maj t. Italië 295 
EHRM 19 februari 1991, Motta t. Italië 288, 295 
EHRM 19 februari 1991, Angelucci t. Italië 289 
EHRM 19 februari 1991, Manzoni t. Italië 295 
EHRM 27 februari 1992, Andreucci t. Italië 289 
EHRM 27 februari 1992, Arena t. Italië 291 
EHRM 27 februari 1992, Diana t. Italië 289 
EHRM 2 7 februari 1992, Go lino t. Italië 29 5 
EHRM 27 februari 1992, Vorrasi t. Italië 289 
EHRM 27 februari 1992, Lorenzi, Bernardini & Gritti t. Italië 289 
EHRM 27 februari 1992, Manieri t. Italië 289 
EHRM 31 maart 1992, X. t. Frankrijk 300 
EHRM 12 oktober 1992, Boddaert t. België 284 
EHRM 12 oktober 1992, Cesarini t. Italië 291 
EHRM 12 oktober 1992, Boddaert t. België 290 
EHRM 25 november 1992, Abdoella t. Nederland 305,301, 300 
EHRM 26 november 1992, Giancarlo Lombardo t. Italië 295 
EHRM 26 november 1992, Francesco Lombardo t. Italië 305 
EHRM 25 februari 1993, Dobbertin t. Frankrijk 289, 291, 286 
EHRM 26 februari 1993, Billi t. Italië 297 
EHRM 26 mei 1993, Bunkate t. Nederland 305,302,295 
EHRM 23 juni 1993, Ruiz-Mateos t. Spanje 284 
EHRM 24 november 1993, Imbrioscia t. Zwitserland 280 
EHRM 27 oktober 1994, Katte Klitsche de la Grange t. Italië 291,289 
EHRM 9 december 1994, Schouten en Meldrum t. Nederland 305 
EHRM ro februari r 99 5, Alenet de Ribemont t. Frankrijk 284, 29 5 
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EHRM 23 april 1996, Phocas t. Frankrijk 300 
EHRM 7 augustus 1996, Ferrantelli en Santangelo t. Italië 290 
EHRM 26 september 1996, Zappia t. Italië 368 
EHRM 26 september 1996, Di Pede t. Italië 368 
EHRM 22 oktober 1996, Stubbings t. Verenigd Koninkrijk 263, 61, 77 
EHRM 15 november 1996, Chahal t. Verenigd Koninkrijk 342 
EHRM 19 maart 1997, Hornsby t. Griekenland 368 
EHRM 1 juli 1997, Pammel t. Duitsland 300 
EHRM r juli r 997, Torri t. Italië 2 76 
EHRM 27 augustus 1997, Anne-Marie Andersson t. Zweden 342 
EHRM 29 augustus 1997, Wormt. Oostenrijk 284 
EHRM 24 september 1997, Garyfallou Aebe t. Griekenland 300 
EHRM 24 september 1997, Garyfallou t. Griekenland 282 
EHRM 25 november 1997, Zana t. Turkije 292, 280 
EHRM 16 december 1997, Camenzind t. Zwitserland 304 
EHRM 31 maart 1998, Reinhardt en Slimane-Kaïd t. Frankrijk 291 
EHRM 23 april 1998, Doustaly t. Frankrijk 300, 301 
EHRM 22 mei 1998, Hozee t. Nederland 282, 302, 280 
EHRM 9 juni 1998, Twalib t. Griekenland 284 
EHRM 28 juli 1998, Ergi t. Turkije 342 
EHRM 24 augustus 1998, Contrada t. Italië 301 
EHRM 23 september 1998, Portington t. Griekenland 298, 300 
EHRM 23 september 1998 291 
EHRM 23 september 1998, Portington t. Griekenland 305, 292 
ECRM 2 december 1998, Immobiliare Saffi t. Italië 368 
EHRM 25 maart 1999, Pélissier en Sassi t. Frankrijk 289 
EHRM I2 mei 1999, Ledonne n° 2 t. Italië 298 
EHRM 12 mei 1999, Ledonne t. Italië 292 
EHRM 15 oktober 1999, Humen t. Polen 284 
EHRM 19 oktober 1999, Gelli t. Italië 280, 291 
EHRM 25 januari 2000, Agga t. Griekenland 298 
EHRM 8 februari 2000, Majaric t. Slovenië 289, 280 
EHRM 25 februari 2000, Gast en Popp t. Duitsland 284, 300 
EHRM 23 mei 2000, Van Pelt t. Frankrijk 280 
EHRM 22 juni 2000, Coëme e.a. t. België 280, 282 
EHRM 20 juli 2000, Caloc t. Frankrijk 301 
EHRM 31 juli 2000, Barfuss t. Tsjechië 289, 291 
EHRM 2 augustus 2000, Bertin-Mourot t. Frankrijk 280 
EHRM 21 September 2000, Howarth t. Verenigd Koninkrijk 29 5, 302 
EHRM 21 september 2000, Wojnowicz t. Polen 297 
EHRM 26 september 2000, Guisset t. Frankrijk 282, 300, 280 
EHRM 19 oktober 2000, Wloch t. Polen 280 
EHRM 26 oktober 2000, Kudla t. Polen 284, 341 
EHRM 21 december 2000, Jablori.ski t. Polen 291, 300, 301 
EHRM 21 december 2000, Wasilewski t. Polen 280 
EHRM rr januari 2001, P.M. t. Italië 368 
EHRM 20 februari 2001, Cankoçak t. Turkije 280 
EHRM 22 februari 2001, Szeloch t. Polen 280 
EHRM 12 april 2001, Arvelakis t. Griekenland 298, 299 

LARCIER 

445 



446 Chronologisch register van Rechtspraak 

EHRM 26 april 2001, Arganese t. Italië 298 

EHRM 26 april 2001, di Donato t. Italië 298 

EHRM 26 april 2001, F.C. t. Italië 298 

EHRM 26 april 2001, Icolaro t. Italië 298 

EHRM 26 april 2001, Tommaso Palumbo t. Italië 298 

EHRM 31 mei 2001, Metzger t. Duitsland 280 

EHRM 26 juni 2001, Beek t. Noorwegen 315 

EHRM 5 juli 2001, Giannangeli t. Italië 298 

EHRM 17 juli 2001, Sadak e.a. t. Turkije 351 

EHRM 26 juli 2001, Kreps t. Polen 301 

EHRM 31 juli 2001, Zannouti t. Frankrijk 280 

EHRM 5 september 2001, Ferrarin t. Italië 295, 302 

EHRM 25 september 2001, Gülsen e.a. t. Turkije 280, 289 

EHRM 25 september 2001, Yaki~ t. Turkije 280 

EHRM 4 oktober 2001, Ilowiecki t. Polen 302 

EHRM 9 oktober 2001, Schweighofer e.a. t. Oostenrijk 290 

EHRM 30 oktober 2001, Akçam t. Turkije 280 

EHRM 30 oktober 2001, Akyazi t. Turkije 280 

EHRM 30 oktober 2001, Adiyaman t. Turkije 280 

EHRM 13 november 2001, Slezevicius t. Litouwen 280, 28 5 
EHRM 1 5 november 2001, lwari.czuk t. Polen 300 

EHRM 17 januari 2002, Calvelli en Ciglio t. Italië 276 

EHRM 5 februari 2002, Conka e.a. t. België 342 

EHRM 7 februari 2002, Binbir t. Turkije 280 

EHRM 7 februari 2002, Beljanski t. Frankrijk 300 

EHRM 28 maart 2002, Klamecki t. Polen 289 

EHRM 9 april 2002, Erdös t. Hongarije 280 

EHRM 14 mei 2002, Georgiadis t. Cyprus 291 

EHRM 20 juni 2002, Al-Nashif t. Bulgarije 342 

EHRM 4 juli 2002, Del Federico t. Italië 289, 280 

EHRM 9 juli 2002, Nouhaud e.a. t. Frankrijk 304 

EHRM 15 juli 2002, Stratégies et Communications et Dumoulin t. België 302, 

303,290,342 

EHRM 5 november 2002, Pietiläinen t. Finland 280 

EHRM 5 november 2002, Pisaniello e.a. t. Italië 298 

EHRM 5 november 2002, Lisiak t. Polen 300 

EHRM 5 november 2002, Wynen t. België 3 5 1 

EHRM 10 december 2002, Jordan t. Verenigd Koninkrijk 291 

EHRM 3 april 2003, Kitov t. Bulgarije 300, 289 

EHRM 29 april 2003, Mötsnik t. Estland 280 

EHRM 10 juni 2003, Ramazanodlu t. Turkije 290 

EHRM 17 juni 2003, Ruianu t. Roemenië 368 

EHRM 17 juli 2003, Mellors t. Verenigd Koninkrijk 300 

EHRM 24 juli 2003, Smirnova t. Rusland 291, 280 

EHRM 2 oktober 2003, Hennig t. Oostenrijk 290, 284 

EHRM 23 oktober 2003, S.H.K. t. Bulgarije 28 5 
EHRM 30 oktober 2003, Alfatli e.a. (Uyan) t. Turkije 290 

EHRM 2 december 2003, Matwiejczuk t. Polen 286 

EHRM 11 december 2003, Girdauskas t. Litouwen 289, 280 
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EHRM 8 januari 2004, Panek t. Polen 299, 280, 300 
EHRM 13 januari 2004, Németh t. Hongarije 291 
EHRM 20 januari 2004, Kangasluoma t. Finland 300, 280 
EHRM 9 maart 2004, Csanádi t. Hongarije 291 
EHRM 30 maart 2004, Mcrit t. Ukraïne 280 
EHRM 22 juni 2004, Ahmet Koç t. Turkije 280, 289 
EHRM 8 juli 2004, Vachev t. Bulgarije 289, 290, 302 
EHRM 20 juli 2004, Wrobel t. Polen 297 
EHRM 20 juli 2004, Manasson t. Zweden 305 
EHRM 22 juli 2004, Zhbanov t. Bulgarije 300 
EHRM 29 juli 2004, Cevizovic t. Duitsland 280 
EHRM 30 september 2004, Kuibishev t. Bulgarije 302 
EHRM 14 oktober 2004, Pedersen t. Denemarken 291 
EHRM 2 I oktober 2004, Bettina Malek t. Oostenrijk 305 
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EHRM 2 november 2004, Henworth t. Verenigd Koninkrijk 29 5, 3 oo, 3 02 
EHRM 9 november 2004, Marpa Zeeland BV e.a. t. Nederland 302 
EHRM 16 november 2004, Massey t. Verenigd Koninkrijk 281 
EHRM 30 november 2004, Klyakhin t. Rusland 284 
EHRM r3 januari 2005, Camasso t. Kroatië 280, 302 
EHRM IO februari 2005, Uhl t. Duitsland 300 
EHRM 29 maart 2005, Ege t. Turkije 300 
EHRM 7 april 2005, Calleja t. Malta 291, 289, 302 
EHRM 7 april 2005, Rokhlina t. Rusland 295 
EHRM 17 mei 2005, Chizhov t. Ukraïne 368 
EHRM 26 mei 2005, Debelié t. Kroatië 342 
EHRM 3 1 mei 200 5, T.K. en S.E. t. Finland 280, 28 5 
EHRM 2 juni 2005, Gotkepe t. België 98 
EHRM 14 juni 2005, Krasuski t. Polen 341 
EHRM 13 september 200 5, Lehtinen t. Finland 29 5 
EHRM I 3 oktober 200 5, Fedorov en Fedorova t. Rusland 280 
EHRM 20 oktober 2005, Yetkinsekerci t. Verenigd Koninkrijk 29 5, 302 

III. Buitenlandse rechtspraak 

Cass. fr. 29 april 1808 251 
Cass. fr. 20 april 1809 14 
Cass. fr. 8 juni 1812 251 
Cass. fr. 24 oktober T 812 21 
Cass. fr. IO september r 813 79 
Cass. fr. 20 mei I 8 24 79 
Cass. fr. 24 augustus 1 8 3 2 21 
Cass. fr. 26 juni 1845 21 
Cass. fr. 29 augustus 1846 21 
Cass. fr. 10 september 1846 83 
Cass. fr. 7 april 18 5 4 261 
Cass. fr. 2 februari 186 5 14 5 
Cass. fr. 4 april 1873 145 
Cass. fr. 14 februari 1874 210 
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Cass. fr. 1 februari 1882 21 
Cass. fr. 4 december 18 8 5 21 
Lyon 28 december 1886 79 
Cass. fr. 2 februari 1893 145 
Cass. fr. 1 juni 1894 145 
Nancy 13 november 1897 21 
Cass. fr. 28 december 1901 136 
Cass. fr. 6 maart 1909 146 
Cass. fr. 1 augustus 1919 240 
Cass. fr. 18 april 1929 ro5 
Cass. fr. 16 mei 1931 253 
HR 26 maart 1934 194 
Cass. fr. 7 juni 1934 2ro, 206 
Cass. fr. 30 juni 1937 166 
Cass. fr. 1 april 1941 79 
Cass. fr. 24 maart 1944 162 
Nancy 9 maart 1949 136 
Cass. fr. 5 januari 1950 83 
Paris 1 december 19 5 3 13 6 
Hof 's Gravenhage 20 december 1963 82 
Paris 20 januari 1965 145 
Cass. fr. 16 maart 1970 149 
Cass. fr. 3 maart 1971 162 
Cass. fr. 12 juli 1972 191 
Bundesgerichtshof ro november 1972 3 r r 
HR 22 mei 1979 283 
HR 23 september 1980 311,274 
HR 18 november 1980 }II 

HR 6 januari 1981 283 
HR 27 oktober 1981 274, 283 
HR 5 januari 1982 283 
HR 26 januari 1982 283 
HR 2 februari 1982 274 
HR 7 februari 1982 283 
HR 11 mei 1982 274 
Cass. fr. 12 oktober 1982 191 
Cass. fr. 12 april 1983 148 
Bundesverfassungsgericht 24 november 1983 311 
HR 9 oktober 1984 274 
HR 29 januari 1985 283 
HR 19 maart 198 5 1 
Hof Amsterdam 15 juli 1985 351 
HR ro september 1985 283 
HR 17 februari 1987 283 
HR 7 april 1987 }II 

HR 2 juni 1987 283 
HR 23 juni 1987 283 
HR 24 november 1987 283 
Bundesgerichtshof 7 december 1987 3 r 1 
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HR 12 januari 1988 311 
HR 29 maart 1988 311 
HR 1 2 april 198 8 31 1 
HR 25 april 1989 311 
HR 6 juni 1989 311 
Cass. fr. 24 oktober 1989 311 
HR 31 oktober 1989 283 
Cass. fr. 13 november 1989 311 
Cass. fr. 14 november 1989 191 
HR 13 februari 1990 3 11 
Cass. fr. 3 juli 1990 311 
HR 19 november 1991 194 
HR 7 januari 1992 3 1 T 

Cass. fr. 3 februari 199 3 3 11 
Bundesverfassungsgericht 9 juni 1993 311 
HR 15 juni 1993 311 
HR 12 oktober 1993 3 r 1 
Cass. fr. 8 februari 1994 173 
Cass. fr. 26 april 1994 348 
Bundesverfassungsgericht 14 juli 1994 3 1 r 
Hof Leeuwarden 21 juli 1994 351 
HR 13 september 1994 194, 38 
Cass. fr. 30 november 1994 173 
Cass. fr. 28 februari 1995 173 
Cass. fr. 4 september 1995 149 
HR 17 december 1996 173 
Cass. fr. 8 januari 1997 191 
HR 25 maart 1997 3 r 1 

HR 15 september 1997 311 
HR 4 november 1997 3n 
Hof Amsterdam 6 november 1997 3 r r 
HR 3 maart 1998 173 
Cass. fr. 28 april 1998 348 
Cass. fr. 9 juni 1998 191 
Cass. fr. 22 september 1998 311 
HR 20 oktober 1998 311 
HR 23 oktober 1998 173 
Cass. fr. 17 november 1999 173 
HR 8 september 2000 173 
HR 3 oktober 2000 283, 274 
Cass. fr. 30 januari 2001 134 
Cass. fr. 16 oktober 2001 134 
Arr. Rb. Luxemburg 18 oktober 2001 210 
House of Lords 1 3 december 2001, Porter t. Magill 3 11 
Cass. fr. 19 februari 2002 348 
Paris 26 februari 2002 134 
Cass. fr. 5 maart 2002 3 11 
Cass. fr. 10 september 2003 311 
House of Lords 11 december 2003 3 11 
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Trib. Corr. Luxembourg 2 maart 1949 145 
U.S. Supreme Court 22 juni 1972, Barker t. Wingo 286, 275 
U.S. Supreme Court rr juni 1973, Strunk t. Verenigde Staten 313 
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A 
Aanvang van de verjaring 

- Aflopende misdrijven 150 
- Algemeen 145 
- Bosmisdrijf 150, 185 
- China 145 
- Code d'instruction criminelle 21 
- Dies a quo 145 
- Feitenkwestie 146 
- Frankrijk 145 
- Gewoontemisdrijven 163 
- Luxemburg 145 
- Nederland 145 
- Samenhangende feiten door anderen gepleegd 146 
- Sociaalrechtelijke misdrijven 150, 186 
- Twijfel nopens datum feiten 79 
- Voortdurende misdrijven 159 
- Voortgezette misdrijven 168 
- Zedenmisdrijven 171 

Aanzetting - Zie Misdrijven 137 

Aflopende misdrijven 
- Aanvang van de verjaring 150 
- Bedrieglijk onvermogen 149, 157 
- Begrip 148 
- Belangenneming 149 
- Bigamie 148 
- Bosaanplanting (wederrechtelijke) 149 
- Diefstal 148 
- Gevolgmisdrijf 151 
- Lasterlijke aangifte 149 
- Misbruik van vertrouwen 149 
- Niet (tijdig) betalen loon 149 
- Niet betalen openingstaks drankslijterij 149 
- Niet betalen vergunningsrecht sterke drank 149 
- Niet houden dagboek onderneming 157 
- Omkoping 149 
- Ontvluchting van gevangenen 149 
- Oplichting 149 
- Uitgifte ongedekte cheque 149 

De cijfers verwijzen naar de randnummers. 
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- Wederrechtelijk plaatsen reclameborden 149 
- Witwassen 153 

Arbitragehof 219 
Argentinië 

- Oorlogsmisdaden 79 

Australië 
- Oorlogsmisdaden 79 

B 
Bedrieglijk onvermogen 149, 157 

Belangenneming 149 
Beledigingen aan de Koning - Zie Misdrijven 135 
Bemiddeling in strafzaken 78, 348 
Benadeelde 

- Denaturatie 264 
- Redelijke termijn 1 

- Stuitingsdaden 201 
- Verjaring burgerlijke vordering 80, 151 

Benelux-Gerechtshof 220 
Beschadiging of toeëigening van een weg 149 
Bigamie 148 
Bijkomende onderzoekshandelingen 

- Stuiting 201 

Bijkomende straf - Zie Straffen 85 
Bijzonder onderzoek vermogensvoordelen 

- Redelijke termijn 279, 284 

Bijzondere heling - Zie Witwassen 152 

Bosaanplanting 149 
Bosmisdrijf 

- Aanvang van de verjaring 150, 185 
- Frans postrevolutionair recht 17 
- Verjaringstermijn 185 

Bosmisdrijf - Zie ook Misdrijven 132 
Brazilië 

- Oorlogsmisdaden 79 

Burgerlijke partij - Zie Benadeelde 
Burgerlijke vordering 

- Gevolgen verjaring strafvordering 263 

Burgerlijke vordering - Zie ook Verjaring burgerlijke vordering 11 

LARCIER 



Zaakregister 

Canada 
- Oorlogsmisdaden 79 
- Sanctie redelijke termijn 311 

Cautioning 3 
Chili 

- Oorlogsmisdaden 79 
- Verjaringstermijn 143 

China 
- Algemeen 75 
- Dies a quo 145 
- Indeling misdrijven 143 
- Oorlogsmisdaden 79 
- Stuiting 193 
- Verjaringstermijn 143 

Code criminel (Oostenrijk) 18 

C 

Code d'instruction criminelle 16, 18, 23, 51, 52, 145, 192, 215 
Code des délits et des peines 16 
Collectief misdrijf - Zie Voortgezette misdrijven 164 

Colombia 
- Oorlogsmisdaden 79 
- Verjaringstermijn 143 

Constitutio criminalis Carolina 18 
Contraventionalisering - Zie Denaturatie 102 
Correctionalisering - Zie Denaturatie 102 
Crimineel wetboek Koninkrijk Holland 23 

Daden van onderzoek 
- Begrip 203 
- Bevoegdheid 201 
- Datum 201 
- Handtekening 201 

Daden van vervolging 
- Begrip 204 

Deelneming 99 
Denaturatie 

- Algemeen 83 
- Benadeelde 264 
- Draagwijdte 105 
- Herkwalificatie 102 
- Onderzoeksgerecht 102, 119 

D 

- Rechtstreekse dagvaarding 102 
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- Redelijke termijn 106 
- Wanbedrijven 124 
- Zedenmisdrijven 121 

Denemarken 
- Oorlogsmisdaden 79 

Deskundigenonderzoek 240 

Diefstal 148 

Drukpersmisdrijf - Zie ook Misdrijven 134 
- Internet 134 

Duitsland 
- Aard van het misdrijf 82 
- Absolute verjaringstermijn 270 
- Algemeen 76 
- Sanctie redelijke termijn 311 
- Snelrecht 348 
- Stuiting 194 
- Verjaringstermijn 143 
- Zedenmisdrijven 173 

E 
Eendaadse samenloop 

- Begrip 140 
- Verjaringstermijn 140 

Eenvoudige schuldigverklaring 
- Begrip 318 
- Gevolgen 320 
- Karakter 85 

Egypte 
- Oorlogsmisdaden 79 
- Redelijke termijn 276 
- Snelrecht 348 

Eindpunt verjaring 
- Algemeen 187 
- Procedure erkenning identiteit veroordeelde 188 

Europees aanhoudingsbevel - Zie Internationaal strafrecht 265 
Executieverjaring - Zie Verjaring van de straf 80 

F 
Faillissementsmisdrijven 184 

Familieverlating 157, 166 

Fiscale valsheid - Zie Valsheid in geschriften 182 

Fixed penalty procedure 348 
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Frankrijk 
- Aard van het misdrijf 83 
- Algemeen 7 4 
- Dies a quo 145 
- Drukpersmisdrijf 134 
- Misbruik van vertrouwen 149 
- Sanctie redelijke termijn 311 
- Schorsing 240 
- Snelrecht 348 
- Stuiting 194, 199 
- Verjaringstermijn 143 
- Zedenmisdrijven 173 

G 
Gebruik van valse stukken - Zie ook Valsheid in geschriften 157, 178 

Geldboete - Zie Straffen 92 

Gelegenheidsmisdrijven 162 

Gerechtskosten 
- Eenvoudige schuldigverklaring 322 
- Verjaring strafvordering 261 

Gevolgmisdrijf 151 

Gewoontemisdrijven 
- Aanvang van de verjaring 163 
- Begrip 162 
- Onwettige uitoefening geneeskunde 162 
- Waarzeggerij 162 
- Woeker 162 

Griekenland 
- Sanctie redelijke termijn 311 

Guilty plea 3, 348, 350 

H 
Heling - Zie ook Witwassen 149, 152 

Herhaling 104, 109 
Herroeping van opschorting 176 

Herroeping van uitstel 177 

Hongarije 
- Oorlogsmisdaden 79 

Hoofdstraf - Zie Straffen 85 

Ideële samenloop - Zie Eendaadse samenloop 140 
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Ierland 
- Oorlogsmisdaden 79 

India 
- Oorlogsmisdaden 79 

Inleiding van de zaak - Zie Schorsing 223 

Instandhouding bouwmisdrijf - Zie Stedenbouwmisdrijven 157 

Internationaal strafrecht 
- Europees aanhoudingsbevel 265 
- Rechtshulp 265 
- Uitlevering 265 

Iran 
- Oorlogsmisdaden 79 
- Verjaringstermijn 143 

Israël 
- Oorlogsmisdaden 79 
- Verjaringstermijn 143 

Italië 
- Aard van het misdrijf 82 
- Absolute verjaringstermijn 270 
- Algemeen 76 
- Snelrecht 348 
- Stuiting 194 
- Verjaringstermijn 143 

J 
Jachtmisdrijf - Zie ook Misdrijven 131 

- Frans postrevolutionair recht 17 
- Vlaanderen 131 
- Wallonië 1 31 

Japan 
- Redelijke termijn 276 
- Snelrecht 348 

Jemen 
- Oorlogsmisdaden 79 

Laster 221 

Lasterlijke aangifte 149, 221 

Letland 
- Oorlogsmisdaden 79 

Lex cornelia de falsis 6 

Lex iulia de adulteriis 6 

Lex visigothorum 9 

L 

LARCIER 

Zaakregister 



Zaakregister 457 

Luxemburg 
- Dies a quo 145 
- Sanctie redelijke termijn 311 
- Stuiting 194 

M 
Mali 

- Oorlogsmisdaden 79 

Mededaderschap - Zie Deelneming 99, 105 

Medeplichtigheid - Zie Deelneming 99 

Meerdaadse samenloop 
- Algemeen 108 
- Begrip 104, 141 
- Nederland 82 

Mexico 
- Verjaringstermijn 143 

Minnelijke schikking 78, 240, 348 
Misbruik van vertrouwen 149, 165 

Misdaden 
- Begrip 108 
- Gecorrectionaliseerde misdaden 108, 117 
- Niet gecorrectionaliseerde misdaden 114 
- Verjaringstermijn 107 

Misdrijven 
- Aanzetting 137 
- Aard 82 
- Beledigingen aan de Koning 135 
- Bosmisdrijf 132 
- Deelneming 99 
- Drukpersmisdrijf 37, 134 
- Faillissementsmisdrijven 184 
- Genitale verminking (infibulatie) 68, 121, 171 
- Indeling 81 
- Jachtmisdrijf 131 
- Mensenhandel 68, 121, 171 
- Poging 99 
- Recht op antwoord 136, 199 
- Riviervisserij 21, 133 
- Sociaalrechtelijke misdrijven 138, 150 
- Verkeersmisdrijf 130 
- Zedenmisdrijven 171 
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Nachtgerucht 149 

Nachtlawaai - Zie Nachtgerucht 149 
Namaken van bankbiljetten 183 
Nederland 

- Aanvang redelijke termijn 283 
- Aard van het misdrijf 82 
- Administratieve boete 
- Dies a quo 145 
- Doel redelijke termijn 274 
- Misdrijfcategorien 
- Moord 143 
- Rechtsgevolg verjaring 261 
- Sanctie redelijke termijn 311 
- Snelrecht 348 
- Stuiting 195 
- Zedenmisdrijven 173 

N 

Niet betalen openingstaks drankslijterij 149 
Niet betalen vergunningsrecht sterke drank 149 
Niet tijdig betalen loon 149 
Nieuw-Zeeland 

- Oorlogsmisdaden 79 

0 
Ogenblikkelijke misdrijven - Zie Aflopende misdrijven 148 
Omkoping 149 
Onderzoeksgerecht 

- Denaturatie 102, 119 
- Redelijke termijn 304 
- Verjaring 79 

Onmiddellijke inning 78, 348 
Onmiddellijke verschijning - Zie ook Snelrecht 359 

Zaakregister 

Onmiddellijke werking verjaringswetgeving - Zie Retroactiviteit verjarings
wetgeving 
Onopzettelijke doding 151 
Ontvluchting van gevangenen 149 
Ontvoering 157 
Onwettige straf 102 
Oorlogsmisdaden 79 

Oplichting 149 
Oproeping bij proces-verbaal 

- Begrip 353 
- Burgerlijke belangen 354 

LARCIER 



Zaakregister 

- Efficiëntie 357 
- Hoger beroep 355 

Ordonnance criminelle 1 o 
Overtredingen 

- Verjaringstermijn 127 

Peru 
- Verjaringstermijn 143 

Plea bargaining 3, 350 
Poging 99 
Polen 

- Oorlogsmisdaden 79 

Prejudicieel geschil 
- Arbitragehof 219 
- Begrip 217 
- Benelux Gerechtshof 220 
- Burgerlijk bewijsrecht 218 

Preventie 44 
- Generale preventie 44, 46 
- Speciale preventie 44, 46 

p 

R 
Recht op antwoord - Zie Misdrijven 136 
Rechtshulp - Zie Internationaal strafrecht 265 
Rechtspersoon 

- Aard van het misdrijf 92, 112 
- Verzachtende omstandigheden 112 

Rechtsverwerking 33 
Rechtvaardigingstheorieën 

- Absolute theorieën 42 
- Relatieve theorieën 44 
- Verenigingstheorieën 47 

Redelijke termijn - Zie ook Sanctie redelijke termijn 305 
- Aanvang 280 
- Aanwenden van rechtsmiddelen 291 
- Afrika 276 
- Belang van de zaak 300 
- Beoordeling 286 
- Bevoegde rechtsmachten 303 
- Bijzonder onderzoek vermogensvoordelen 279, 284 
- Buitenvervolgingstelling 285, , 340 
- Burgerlijke partij 276 
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- Canada 275, 276 
- Complexiteit van de zaak 288 
- Costa Rica 276 
- Daadwerkelijk rechtsmiddel 341 
- Denaturatie 106 
- Deskundigenonderzoek 297 
- Directe werking EVRM 277 
- Doelstelling 273 
- Duur beroepsprocedure 302 
- Duur van het beraad 295 
- Eenvoudige schuldigverklaring 318 
- Egypte 276 
- Eindpunt 284 
- Eindvordering 295 
- Financiële compensatie 340 
- Gevolgen burgerlijke vordering 314 
- Guatemala 276 
- Handelswijze overheid 295 
- Heropenen procedure 284 
- Historiek 272 
- Hof van Cassatie 304 
- Hongerstaking 291 
- Houding verdachte 291 
- Inactiviteit 295 
- Japan 276 
- Nederland 274, 283 
- Nicaragua 276 
- Onderzoeksgerecht 304 
- Ontvluchting 291 
- Overmacht 299 
- Politiegeweld 301 
- Rusland 276 
- Sanctie 305 
- Sociaal strafrecht 282 
- Staking 298 
- Strafvermindering 315 
- Verenigde Staten 275, 276 
- Vergelijking met verjaring 343, 346 
- Verzoekschrift EHRM 304 
- Vonnisgerecht 304 
- Voorlopige hechtenis 276, 301, 302 
- Vooronderzoek 341 
- Voortgezet misdrijf 282 
- Vrijspraak 340 
- Werklast gerechtelijke autoriteiten 296 
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- Wettelijke grondslag 276 
- Wijziging verdedigingsstrategie 291 

Retroactiviteit verjaringswetgeving 
- Algemeen 249 
- Frankrijk 74, 251, 253 
- Schorsing 254 
- Standpunt EHRM 251 
- Stuiting 254 

Riviervisserij - Zie Misdrijven 133 

Romeins recht 6, 9, 10, 24 
Rusland 

- Onverj aarbaarheid ecocide 143 
- Oorlogsmisdaden 79 
- Redelijke termijn 276 

Rwanda 
- Oorlogsmisdaden 79 

s 
Samenhang 

- Begrip 142 

Samenloop 
- Eendaadse samenloop 140 
- Meerdaadse samenloop 104, 141 

Sanctie redelijke termijn - Zie ook Redelijke termijn 305 
- Billijke genoegdoening 305 
- Canada 311 
- Disciplinaire sanctie 306 
- Duitsland 311 
- Eenvoudige schuldigverklaring 318 
- Financiële compensatie 340 
- Frankrijk 311 
- Griekenland 311 
- Luxemburg 311 
- Nederland 311 
- Onontvankelijkheid of verval van strafvordering 307 
- Strafvermindering 315 
- Verenigd Koninkrijk 311 

Schorsing 
- Algemeen 27, 31, 34, 39, 54, 258, 270 
- Arbitragehof 219 
- Art. 441 Sv. 246 
- Begrip 214 
- Benelux-Gerechtshof 220 
- Beroepstermijn 240 

LARCIER 

461 



462 

- Cassatie 244 
- Code d'instruction criminelle 21 
- Dagvaardingstermijn 240 
- Deskundigenonderzoek 240 
- Duur van het beraad 240 
- Exceptie van onbevoegdheid 222 
- Fiscaal strafrecht 236 
- Frankrijk 240 
- Frans postrevolutionair recht 14 
- Gerechtelijk verlof 240 
- Gewettigde verdenking 240 
- Inleiding van de zaak 69, 223 
- Laster 221 
- Lasterlijke aangifte 221 
- Minderjarigheid 68, 240 
- Ministers 235 
- Minnelijke schikking 240 
- Omvang 247 
- Oorlog 240 
- Opschorting van de uitspraak 234 
- Prej udiciel geschil 217 
- Raad van State 240 
- Regeling van rechtsgebied 245 
- Samenloop van schorsing en stuiting 260 
- Samenloop van schorsingsgronden 259 
- Valse getuigenis 241 
- Verjaring van de straf 366 
- Verlies strafdossier 240 
- Verzet 243 
- Voorrecht van rechtsmacht 242 
- Wet bescherming leefmilieu 238 
- Wet Handelspraktijken 237 
- Wet inzake discriminatie 239 
- Wettelijk beletsel 240 

Schotland 
- 110-day rule 346 

Seksuele misdrijven - Zie Zedenmisdrijven 171 
Slagen en verwondingen 151 
Slowakije 

- Oorlogsmisdaden 79 

Snelrecht 
- Begrip 347 
- Bezwaren 352 
- Duitsland 348 
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- Egypte 348 
- Frankrijk 348 
-Grenzen 351 
- Italië 348 
- Japan 348 
- Nederland 348 
- Onmiddellijke verschijning 359 
- Oproeping bij proces-verbaal 353 
- Verenigd Koninkrijk 348 
- Voordelen 349, 356 

Sociaalrechtelijke misdrijven 
- Aanvang van de verjaring 150, 186 

Spanje 
- Oorlogsmisdaden 79 
- Verjaringstermijn 143 

Statutes of limitations 3, 28, 143, 369 

Stedenbouwmisdrijven 
- Bouwen (wederrechtelijk) 149 
- Instandhouding 157, 160 

Straffen 
- Bijkomende straf 85, 96 
- Geldboete 92, 94 
- Hoofdstraf 85 
- Onwettige straf 102 
- Verbeurdverklaring 85, 279, 318, 323, 324, 337, 366, 373 
- Verval van het recht tot sturen 85 
- Vrijheidsstraf 90, 94, 95 
- Werkstraf 91, 95, 96, 366 

463 

Stuiting - Zie ook Stuitingsdaden, Daden van onderzoek en Daden van 
vervolging 192 

- Aanvang nieuwe termijn 195 
- Algemeen 27, 31, 34, 35, 39, 53, 270 
- Begrip 192 
- Bijzondere wetgeving 199 
- China 193 
- Code d 'instruction criminelle 21 
- Crimineel wetboek Koninkrijk Holland 24 
- Duitsland 194 
- Enkel binnen eerste termijn 197 
- Frankrijk 194, 199 
- Frans postrevolutionair recht 14 
- Herkwalificatie 196 
- Italië 194 
- Luxemburg 194 
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- Nederland 195 
- Omvang 211 
- Oud Frans recht 192 
- Ratio legis 193 
- Redelijke termijn 200 
- Samenloop van stuiting en schorsing 260 
- Verjaring van de straf 366 
- Werkwijze 195 
- Zwitserland 194 

Stuitingsdaden - Zie ook Daden van onderzoek en Daden van vervolging 201 
- Bevoegdheid 201 
- Bijkomende onderzoekshandelingen 201 
- Daad van benadeelde 201 
- Daad van verdachte 201 
- Daden die niet stuiten 210 
- Daden van onderzoek 201 
- Daden van vervolging 201 
- Nietige daad 204 
- Tijdens fase ten gronde 209 
- Tijdens gerechtelijk onderzoek 207 
- Tijdens opsporingsonderzoek 206 
- Tijdens regeling der rechtspleging 208 

Summary trial 348 

Trial on indictment 348 

Tsjechië 
- Oorlogsmisdaden 79 

Tunesië 
- Oorlogsmisdaden 79 

Turkije 
- Verjaringstermijn 143 

T 

u 
Uitgifte ongedekte cheque 149 

Uitlevering - Zie ook Internationaal strafrecht 265 
- Verenigd Koninkrijk 265 

Ukraïne 
- Oorlogsmisdaden 79 

Vals getuigenis 149 

Valsheid in geschriften 

V 
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- Aard van het misdrijf 178 
- Commissie Strafprocesrecht 181 
- Fiscale valsheid 182 
- Gebruik door een derde 179 
- Gebruik van valse stukken 178, 369 
- Voortgezette misdrijven 165 

Venezuela 
- Oorlogsmisdaden 79 

Verbeurdverklaring - Zie Straffen 
Verdovende middelen (bezit) 157 

Verenigd Koninkrijk 
- Cautioning 3 
- Fixed penalty procedure 348 
- Guilty plea 348 
- Sanctie redelijke termijn 311 
- Snelrecht 348 
- Summary trial 348 
- Trial on indictment 348 
- Uitlevering 265 
- Verjaringstermijn 143 

Verenigde Staten 
- 100-day rule 346 
- Continuing crime 191 
- New York Crimina[ Procedure Act 369 
- Speedy Trial Act 346 
- Verjaringstermijn 143 
- Zedenmisdrijven 173 

Verjaring burgerlijke vordering 
- Begrip 80 
- Burgerlijke stuiting (art.2244 B.W.) 263 
- Correlatie met verjaring strafvordering 263 
- Frans postrevolutionair recht 14, 20 
- Oud Frans recht 11 
- Slagen en verwondingen 151 

Verjaring van de straf 
- Algemeen 28, 35, 37 
- Begrip 80, 361 
- Berekening 364 
- Code d'instruction criminelle 22 
- Frans postrevolutionair recht 14 
- Genade 366 
- Gevolg 363 
- Ontvluchting 365 
- Openbare orde 362 
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- Oud Frans recht 12 
- Romeins recht 8 
- Schorsing 366 
- Stuiting 366 
- Verbeurdverklaring 366 
- Voorwaardelijke invrijheidsstelling 366 
- Werkstraf 366 
- Vervangende gevangenisstraf 364 

Verjaring van de strafvordering 
- Aanvang van de verjaring 145 
- Algemeen karakter 79 
- Berekening 248 
- Bewijs 79 
- Eindpunt verjaring 187 
- Internationaal strafrecht 265 
- Openbare orde 79 
- Rechtsgevolgen 261 
- Schorsing 214 
- Stuiting 192 
- Termijnen 81 

Verjaringstermijn 
- Aanzetting 137 
- Beledigingen aan de Koning 135 
- Bijzondere wetgeving 128 
- Bosmisdrijf 132 
- Chili 143 
- China 143 
- Colombia 143 
- Drukpersmisdrijf 134 
- Duitsland 143, 270 
- Duur 271 
- Frankrijk 143 
- Gecontraventionaliseerde wanbedrijven 125 
- Herroeping van opschorting 176 
- Herroeping van uitstel 177 
- Iran 143 
- Israël 143 
- Italië 143, 270 
- Jachtmisdrijf 131 
- Mexico 143 
- Misdaden 107 
- Onderscheid in gewesten 144 
- Overtredingen 127 
- Peru 143 
- Recht op antwoord 136 
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- Riviervisserij 133 
- Rusland 143 
- Samenhang 142 
- Samenloop 140 
- Sociaal recht 138 
- Spanje 143 
- Turkije 143 
- Verenigd Koninkrijk 143 
- Verenigde Staten 143 
- Verjaring van de straf 364 
- Verkeersmisdrijf 130 
- Verlenging (wanbedrijven) 123 
- Verlenging (werking in de tijd) 249 
- Wanbedrijven 123 
- Zwitserland 270 

Verkeersmisdrijf - Zie Misdrijven 130 

Verruimde heling - Zie Witwassen 152 

Verschoningsgronden 101,114,119,124 

467 

Verzachtende omstandigheden 100,101,102,103,109,112,114,115,124 

Verzwarende omstandigheden 
- Objectieve 98 
- Subjectieve 98 

Voorlopige hechtenis 
- Redelijke termijn 276, 301, 302 
- Verjaard misdrijf 79 

Voortdurende misdrijven 
- Aanvang van de verjaring 159 
- Achterlaten kind 157 
- Achterlaten voorwerpen of afval 157 
- Begrip 157 
- Dragen eretekens (wederrechtelijk) 157 
- Familieverlating 157 
- Gebruik van valse stukken 157 
- Handhaving onwettelijke reclameborden 157 
- Instandhouding bouwmisdrijf 157 
- Nalaten herstellen gebouw 15 7 
- Niet signaleren verkeersbelemmering 157 
- Ontvoering 157 
- Opnemen wapens 157 
- Oud Frans recht 10 
- Stedenbouwmisdrijven 160 
- Uitbating kansspel 157 
- Verdovende middelen (bezit) 157 
- Voortdurend opeenvolgende misdrijven 158 
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- Voortdurend permanente misdrijven 158 
- Vrijheidsberoving (wederrechtelijke) 157 

Voortgezette misdrijven 
- Aanvang van de verjaring 168 
- Begrip 165 
- Burgerlijk aansprakelijke partij 168 
- Familieverlating 166 
- Gevolgen 16 7 
- Namaken van bankbiljetten 166 
- Niet afgeven kinderen 166 
- Niet houden wekelijkse rustdag 166 
- Slagen en verwondingen 165 
- Sociaalrechtelijke misdrijven 166 
- Valsmunterij 165 

w 
Wanbedrijven 

- Gecontraventionaliseerde wanbedrijven 104, 124 
- Verjaringstermijn 123 

Werkstraf - Zie Straffen 91 

Witwassen 152 

Zedenmisdrijven 
- Aanvang van de verjaring 171 
- Duitsland 173 
- Frankrijk 173 
- Nederland 173 
- Overlijden slachtoffer 171 
- Verenigde Staten 173 
- Zwitserland 173 

Zwitserland 
- Aard van het misdrijf 82 

z 

- Absolute verjaringstermijn 270 
- Stuiting 194 
- Zedenmisdrijven 173 
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