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VOORWOORD 

VOORWOORD 
bij een nieuwe reeks Recht en Onderneming 

Dit referatenboek bundelt de verslagen van de sprekers op de studiedag van 19 maart 
1999 inzake ondememingsstrafrecht. Wij waren bijzonder verheugd zo'n 160tal 
deelnemers te mogen verwelkomen uit de magistratuur, advocatuur en het bedrijfsle
ven. Deze studiedag en de eruit voortvloeiende referaten resulteren uit een initiatief 
van de Subfaculteit Rechtsgeleerdheid van de KULeuven Campus Kortrijk en zijn de 
aanzet voor soortgelijke toekomstige initiatieven. Daarom is het referatenboek opge
nomen ais eerste nummer in een reeks die vanuit de subfaculteit in de toekomst zal 
worden verzorgd rond het wetenschapsterrein "recht en ondememing". Ook de 
vruchten van individuele inspanningen die een nuttige bijdrage vormen tot de prak
tijk en theorie van het ondememingsrecht zullen erin worden opgenomen. Aldus ver
schijnt binnenkort ais tweede in de reeks een studie rond garagecontracten. 

Bij de opening van de reeks wil ik graag iedereen danken die aan de totstandkoming 
ervan heeft meegewerkt. In het bijzonder gaat onze dank uit naar aile sprekers 
evenals naar prof. dr. Lieven Dupont die op kundige wijze het voorzitterschap van 
deze studiedag waarnam. Prof. dr. Georges Macours zorgde voor een mooie inlei
ding. Na een causerie met de studenten van de subfaculteit rechten sloot de Heer 
Tony van Parijs als Minister van Justitie op passende wijze de studiedag af. De Heer 
en Mevrouw Vandecasteele van M&D-Seminars zorgden voor het organisatorische 
welslagen van de studiedag. Mevrouw Catherine Vandermeersch van de uitgeverij 
die Keure verzorgde de uitgave van dit verslagboek. 

Ten slotte wens ik graag de voorzitter van de Subfaculteit Rechtsgeleerdheid prof. 
dr. J. Monballyu te danken die steeds openstaat voor en actieve medewerking ver
leent aan vemieuwende initiatieven. 

Prof. dr. B. Tilleman 
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INLEIDING 

PROF. DR. L. DUPONT 

Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven 



INLEIDING 

Op vrijdag 19 maart 1999 vond te Kortrijk een studiedag plaats, georganiseerd door 
de Subfaculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven Campus 
Kortrijk. Voorliggend boek bundelt de bijdragen tot deze studiedag. 

Hoe verscheiden deze bijdragen ook zijn, de eenheid in de verscheidenheid is dat zij 
expliciet of impliciet betrekking hebben op de thematiek waamaar de titel verwees 
van de brochure waarmee deze studiedag werd aangekondigd en waarmee ook dit 
boek in de openbaarheid wordt gebracht: Ondernemingsstrafrecht. 

Het minste wat men van de titel van deze studiedag en van dit boek kan zeggen is <lat 
deze vrij modem aandoet. Uitdrukkingen als "ondememingsstrafrecht" , "bedrijfs
strafrecht" of ook nog de moeilijk te vertalen uitdrukking "droit pénal des affaires " 
zijn van vrij recente datum. 

Het gebruik van deze uitdrukkingen, die - zo men taalkundig niet al te veeleisend is 
- relatief verwisselbaar zijn, markeert een punt in de geschiedenis waarbij het besef is 
doorgebroken van een dergelijke toename van het soortelijk gewicht van strafbepa
lingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ondememingen, bedrijfsleiders of zaken
lieden aanbelangen, <lat de behoefte ontstaat om het voorlopig resultaat van deze 
evolutie een naam te geven en het ais studieobject binnen het ruimere studieobject 
van het strafrecht te verzelfstandigen. Analoge voorbeelden hiervan vindt men inuit
drukkingen als economisch strafrecht, financieel strafrecht, sociaal strafrecht, fiscaal 
strafrecht, transportstrafrecht en milieustrafrecht, ter aanwijzing van segmenten van 
strafrecht die - vanuit een bepaald standpunt gezien - beschouwd kunnen worden 
ais deelsectoren van het ondememingsstrafrecht, of althans als deelsectoren van 
het bijzonder strafrecht waar bedrijfsleiders en zakenlieden niet meer omheen 
kunnen. 

Door het gebruik van de uitdrukking "ondememingsstrafrecht" wordt meteen aan de 
ondememingen een duidelijk signaal gegeven dat de mogelijkheden om met het 
strafrecht in aanvaring te komen dermate zijn toegenomen <lat veronachtzaming van 
de strafrechtelijk afdwingbare wetgeving, mede gelet op de soms schrikbarende om
vang van vele sancties, bedrijfseconomisch een niet te verantwoorden bedrijfsrisico 
inhoudt. 

Uit een en ander volgt dat het beeld van de nationale liberale rechtsstaat die zo wei
nig mogelijk in het bedrijfsleven tussenkomt, en <lat karakteristiek was voor de ne
gentiende eeuw, op het einde van deze eeuw de aanblik biedt van een vergeelde 
briefkaart. 

Enerzijds is er de erosie van de bevoegdheidssferen van de nationale wetgever, onder 
meer door de overdracht van normerende bevoegdheden m.b.t. voor bedrijven be
langrijke terreinen aan intergouvemementele organisaties, niet in het minst in het 
kader van de Europese Unie. Anderzijds is er de steeds grotere bemoeienis van de 
wetgever(s) met vrijwel alle levenssectoren, die onder meer zijn oorsprong in de 
economische en sociale verlangens die binnen onze Westerse democratieën gearti
culeerd worden en die tot de paradoxale toestand leidt <lat systematisch sociale, 
economische, culturele en ruimtelijke kaders worden uitgebouwd waarin het leven 
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van individuen en groepen zich vanuit bepaalde standpunten gezien gunstig kan ont
wikkelen, maar terzelfder tijd ook aan banden wordt gelegd. 

De eerder gesignaleerde verdichting van strafbepalingen in de sector van het be
drijfsleven is geen alleenstaand fenomeen. Vrijwel overal waar de wetgever regule
rend ingrijpt, wordt het strafrecht ingezet ais instrument van rechtshandhaving. De 
diagnose dat wij ons bevinden in een situatie van strafwetgevingsinflatie is decennia 
geleden reeds gemaakt en is ondertussen pregnanter geworden dan ooit tevoren. 
Gelet op de complexiteit en de organisatorische veeleisendheid van de strafrechtelij
ke rechtshandhaving wordt de roep naar buitenstrafrechtelijke afhandelingsmecha
nismen van normovertredingen dan ook steeds groter. 

Bedrijfsrelevante strafrechtswetgeving is, zoals het bedrijfsleven zelf, een zeer dyna
mische materie die zich voortdurend aanpast en vernieuwt. 

Realiteitszin verplichtte de organisatoren van de studiedag om, rekening houdend 
met de quasi-oeverloosheid van het bedrijfsstrafrecht, zich te beperken tot het sa
menstellen van wat literatoren een "bloemlezing" zouden noemen. Deze vrijwel on
mogelijke opdracht hebben zij opgelost door de truc van de keuze van hoogstdeskun
dige sprekers, waarvan de expertise borg stond voor een verantwoorde keuze van de 
te behandelen onderwerpen en voor kwalitatiefhoogstaande bijdragen waarin vooral 
nieuwe strafwetgeving of de meest recente jurisprudentiële ontwikkelingen van eer
der vertrouwde leerstukken aan de orde wordt gesteld. 

Het is volstrekt voorspelbaar dat naar dit boek veelvuldig zal worden gerefereerd, en 
dat m.b.t. bepaalde materies sommige bijdragen ais een basiswerk zullen worden 
beschouwd. 
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MISDRIJVEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE STAAT V AN FAILLISSEMENT 

§ 1. INLEIDING 

Door de nieuwe faillissementswet ( 1) werden de voorheen bestaande strafbepalingen 
op een uiterst grondige wijze hervormd. De artikelen 118 tot en met 124 van de be
trokken wet vervangen volledig de artikelen 489 tot en met 490bis van het Strafwet
boek. Het opschrift van de betrokken afdeling, voorheen luidend 'bankbreuk en be
drieglijk onvermogen' werd gewijzigd in een meer neutrale en aan de tijd aangepaste 
benaming, met name 'misdrijven die verband houden met de staat van faillissement 
(2). 
Door dezelfde wet werd ook de strafbaarstelling van misbruik van vennootschaps
goederen ingevoerd, met name in een nieuw artikel 492bis van het Strafwetboek. 
Hoewel dit misdrijf ais zodanig niet noodzakelijk in verband staat met enig faillisse
ment werd het ogenblik rijp geacht om deze hervorming door te voeren. Gelet op de 
omvang van deze bijdrage en het bestaan van andere bijdragen over dit nieuwe mis
drijf (3) zal hieraan nu geen verdere aandacht worden besteed. Ook het misdrijf van 
bedrieglijk onvermogen zal in deze bijdrage niet worden besproken, nu deze incrimi
natie niet specifiek is voor de staat van faillissement ( 4 ). 
De bedoeling van de wetgever is geweest de faillissementswet van 24 april 1851, ais 
boek III geïntegreerd in het Wetboek van Koophandel ( art. 437-614) aan te pas sen 
aan de noden van de praktijk, waarbij inzonderheid de belangen worden afgewogen 
van de schuldeisers, van de overheid, van de werknemers en van de gefailleerde zelf 
(5). 
Onderhavige bijdrage wordt opgevat ais een artikelsgewijze toelichting bij de nieuw 
in het Strafwetboek ingevoegde bepalingen. W el zal eerst aandacht worden besteed 
aan enkele vragen die aan elk van de verschillende misdrijven gemeen zijn, zoals ook 
bij de eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk destijds onder de oude wetgeving het 
geval was. Volledigheidshalve weze opgemerkt dat de vroegere rechtspraak in grote 
mate zijn relevantie blijft behouden aangezien de nieuwe artikelen het grootste deel 
van de vroeger in het Wetboek van Koophandel (artikelen 573-583) opgenomen ge
vallen van bankbreuk ovememen. 

( 1) De nieuwe wet van 8 au gus tus 1997 verscheen in het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 1997 en trad 
krachtens het Koninklijk besluit van 25 november 1997, gepubliceerd op 4 december 1997, in werking op 
1 januari 1998. 
(2) Artikel 117 van de wet van 8 augustus 1997. 
(3) B. TILLEMAN & Ph. TRAEST, "Misbruik van vennootschapsgoederen: een nieuw misdrijf' in Com
mentaar hii de niell\\'e wet op het Jaillissement van 8 augustus /997, Antwerpen, Ced. Samsom, 1998, 
205-254; A. DE NAUW, "Misbruik van de goederen of van hct krediet van de rechtspersoon··, R. W., 
1997-98, 521-529; E. ROGER FRANCE, "La répression des abus de biens sociaux: le nouvel article 
492bis du Code Pénal". J. T.. 1996, 533-538; Ph. ERNST, "Misbruik van vennootschapsgoederen. Enkcle 
bedenkingen vanuit het vennootschapsrecht bij de introductie van een nieuw misdrijf in hct rechtsperso
nenrecht", T.R. V., 1998. 63-95. 
(4) De nicuwe faillisscmcntswet (art. 141) heeft met betrekking toi dit misdrijf de strafmaat gevoelig ver
zwaard en de omstandighcdcn waaruit hct bedrieglijk onvermogen inzonderheid kon afgcleid wordcn gc
schrapt. Voorheen was deze opsomrning overigcns niet limitatief. 
(5) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamcr, B.Z., 1991-1992, nr. 631/1, p. 1. Hierbij wcrd tevens opgc
mcrkt <lat een aantal oplossingen werdcn geïnspirccrd door het Ncdcrlandse, Franse en Duitse rccht. 
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Over de nieuwe misdrijven die verband houden met de staat van faillissement werd 
de laatste maanden reeds veel gepubliceerd. Naar deze publicaties zal dan ook regel
matig worden verwezen (6). 

(6) A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, Brussel, Larcier, 1998, 832-856; E. ROGER FRAN
CE, "L'infraction de banqueroute: la réforme apportée par la nouvelle loi sur les faillites", T.B.H., 1998, 
81-92; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1998, 550- 569; A. DE NAUW, "Constitutieve elementen en gevolgen van enkele tenlasteleg
gingen inzake bankbreuk" in Het Jaillissementsrecht geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 1997, 191-197 
en Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 205-211; O. 
RALET, Responsabilité des dirigeants des sociétés, 1996, p. 314- 320, nr. 200-204; Y. DUMON, "La fail
lite et le concordat judiciaire. La réforme de 1997", J.T., 1997, 807-81 l; F. DESTERBECK, "Les infrac
tions de l'article 489ter du Code pénal", Rev. dr. pén., 1998, 379-393; F. ROGGEN, "Les dispositions 
pénales de la loi sur les faillites du 8 août 1997", Rev. dr. pén., 1998, 394-433; J.P. COLLIN, "Aspects 
répressifs de la réforme des lois sur les faillites et le concordat", Rev. dr. pén., 1998, 434-444; Th. BOSL Y, 
"Le curateur et l'enquête pénale relative aux infractions liées à la faillite", Rev. dr. pén., 1998, 455-469; L. 
BIHAIN, "Les responsabilités des administrateurs et dirigeants en cas de faillite et le nouveau délit d'abus 
de biens sociaux", Actes du séminaire organisé le 9 octobre 1997 par Vanham & Vanham seminars; E. 
CUSAS & J.P. RENARD, Le nouveau droit du concordat et de la faillite, Antwerpen, Kluwer Rechtswe
tenschappen, 1997, 191-195; E. VAN CAMP, De nieuwe faillissementswet, Antwerpen, Kluwer Rechts
wetenschappen, 1997, 336-353. 
Vanzelfsprekend kan niet worden voorbijgegaan aan de vroegere bijdragen terzake zoals deze van J. 
SPREUTELS, "La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse" in SCHUIND, Traité pratique de droit cri
minel, Brussel, Swinnen, 437-440N en J. DETIENNE, Droit pénal des affaires, Brussel, De Boeck, 1989, 
358-373. 
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§ 2. KRACHTLIJNEN V AN DE DOORGEVOERDE HERVORMING 

Luidens de parlementaire voorbereiding (7) van de wet berust de hervorming op en
kele leidende beginselen: 

• hergroepering van de teksten in het Strafwetboek 
• de term bankbreuk wordt verlaten 
• afschaffing van het vroegere onderscheid tussen de verplichte en de faculta

tieve eenvoudige bankbreuk 
• instelling van drie types van misdrijven die verschillen naar de zwaarwichtig

heid van de betrokken gedraging en 
• afschaffing van de bijkomende bepalingen van de artikelen 579 en volgende 

van het W etboek van Koophandel 
Deze leidende beginselen worden op een vrij coherente wijze uitgewerkt. Vooral de 
hergroepering van aile terzake geldende bepalingen in het Strafwetboek kan enkel 
toegejuicht worden. 
Terecht wordt in de memorie van toelichting opgemerkt dat de geest die aan de vroe
gere teksten in het Wetboek van Koophandel ten grondslag lag niet meer beant
woordde aan de sociologische gegevens en repressieve noodwendigheden van onze 
tijd (8). Een aantal bepalingen inzake eenvoudige bankbreuk werd nooit meer toege
past en bovendien werd geoordeeld dat het onderscheid tussen facultatieve en ver
plichte eenvoudige bankbreuk niet langer verantwoord was ten opzichte van de ver
eisten van de rechten van verdediging en van de rechtszekerheid. 

(7) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 631/1, 41-42. 
(8) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 631/1, 41. 
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§ 3. AUTONOMIE V AN HET STRAFRECHT 

I. V roegere regeling 

Onder de gelding van de vroegere wetgeving werd traditioneel aangenomen dat de 
strafvordering volledig autonoom was ten aanzien van de voor de rechtbank van 
koophandel gevoerde procedure. De beslissing van deze laatste instantie met betrek
king tot het al of niet vervuld zijn van de voorwaarden voor het faillissement drong 
zich onder geen enkele omstandigheid op aan de strafrechter, die gevat was van een 
vervolging op grond van eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk. Het Hof van Cassa
tie heeft dan ook in een vaststaande rechtspraak aangenomen dat de strafvordering 
met betrekking tot eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk onafhankelijk is van elke 
faillietverklaring door de rechtbank van koophandel (9). Dit betekent dat de straf
rechter bij een veroordeling wegens eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk zelf <lient 
vast te stellen dat de faillissementsvoorwaarden voorhanden zijn ( 10). Hierbij is hij 
dan ook geenszins gebonden door de vaststelling van de staking van betaling door de 
rechtbank van koophandel (11). Dit beginsel van de autonomie van de strafrechter 
werd in verband gebracht, enerzijds met de onafhankelijkheid van de strafvordering, 
anderzijds met het gebrek aan gezag van gewijsde van de beslissingen van de burger
lijke rechter ten aanzien van de strafrechter (12). 
Omgekeerd werd aangenomen dat ook de rechtbank van koophandel niet gebonden 
was door de beoordeling van de faillissementsvoorwaarden door de strafrechter en 
dat het adagium «le criminel tient le civil en état» derhalve niet geldt inzake faillisse
ment (13). 
De onafhankelijkheid van de strafvordering ten opzichte van de beslissing van de 
rechtbank van koophandel betekent echter niet dat beide rechtsmachten verschillen
de criteria zouden mogen hanteren. Het beginsel neergelegd in artikel 15 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, volgens hetwelk de straf
rechter belast is met de beslechting van geschillen van burgerlijk recht die inciden
teel voor hem worden opgeworpen geeft hem niet de bevoegdheid over de toestand 
van faillissement te beslissen op grond van andere normen dan deze die gelden voor 
de rechtbank van koophandel (14). 

(9) Cass., 10 januari 1990. Arr.Cass .. 1989-90, nr. 288; J. SPREUTELS, o.c., 438E, en de aldaar aange
haalde rechtspraak, waaruit tevens blijkt dat dit principe reeds sedert 1880 wordt aangenomen. 
( 10) Behalve indien de toestand van faillissement door de beklaagde niet wordt betwist (Cass., 5 septem
ber 1984, Arr. Cass., 1984-85, nr. 9), in welk geval de strafrcchter de feiten bewczcn mag vcrklaren zoals 
in de dagvaarding omschrcven. 
(11) Brussel. 28 februari 1991, J.L.M.B., 1992, 55, waar geoordeeld werd dat de door de rechtbank van 
koophandel aangeduide schulden ten aanzien van de RSZ en de fiscus niet overmatig warcn gelet op de 
omvang van hct door de hetrokkcn onderneming tewerkgestelde personeel. 
( 12) J. SPREUTELS. o.c., p. 438G, nr. 2. 
(13) J. SPREUTELS, o.c., p. 4381, nr. 4, die evenwel terecht een uitzondering maakt voor de gevallcn 
waarin de wet uitdrukkelijk verplicht met een strafrechtelijke veroordeling rekening te houden. 
(14) Wat VEROUGSTRAETE crtoe hrengt te bcsluiten dat de gevolgen van de onafhankelijkhcid van de 
strafvordering nict diencn te wordcn ovcrschat aangezien de beslissing van de rechthank van koophandcl 
wellicht in de mecstc gcvallcn ccn detenninerende invloed zal uitoefenen op de strafvordering (1. VER
OUGSTRAETE, o.c., p. 557. nr. 1010). 

10 



MISDRIJVEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE STAAT V AN FAILLISSEMENT 

II. Nieuwe regeling 

A. Beslissingen die de staat van Jaillissement vaststellen 

De nieuwe faillissementswet behoudt het beginsel van de onafuankelijkheid van de 
strafvordering doch brengt er wel een niet onbelangrijke beperking bij aan. Artikel 
489quater Sw. bevestigt het beginsel dat de strafvordering wordt vervolgd los van 
enige vordering die bij de rechtbank van koophandel mocht zijn ingesteld doch voegt 
er aan toe dat « de staat van faillissement voor de strafrechter niet meer kan worden 
betwist wanneer hij is vastgesteld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing 
van de rechtbank van koophandel of van het hof van beroep aan het slot van een pro
cedure waarbij de beklaagde partij was, hetzij persoonlijk, hetzij ais vertegenwoordi
ger van de gefailleerde vennootschap ». Deze nieuwe bepaling doet enkele vragen 
rijzen. 
Deze bepaling werd ingevoerd om aan de mogelijke juridische onzekerheid, voort
vloeiende uit het risico op tegenstrijdige beslissingen, te verhelpen zonder het begin
sel van de autonomie van het strafrecht prijs te geven (] 5). Dit verklaart wellicht 
waarom de aantasting van deze autonomie zo beperkt mogelijk wordt gehouden. 
Hoewel niet concreet wordt aangegeven of de autonomie van het strafrecht in werke
lijkheid tot veel problemen aanleiding geeft, kan de wens om de beslissingen van 
beide rechtbanken inzake de staat van faillissement meer op elkaar af te stemmen 
worden bijgetreden. Men dient overigens vast te stellen dat meer en meer uitzonde
ringen op het beginsel van de autonomie en de primauteit van de strafvordering wor
den in het leven geroepen (16). 
Opmerkelijk is dat alleen een beslissing die het faillissement vaststelt de strafrechter 
bindt en dat zulks niet het geval is wanneer de rechtbank van koophandel weigert het 
faillissement uit te spreken. Enige bijzondere verantwoording voor deze beperking 
wordt niet gegeven. Wellicht heeft men zo weinig mogelijk aan de autonomie van de 
strafrechter willen raken en heeft men uit het oog verloren dat ook in een andere be
tekenis een risico op tegenstrijdige beslissingen bestaat. De indruk zou dan ook kun
nen rijzen dat de autonomie van het strafrecht enkel wordt beperkt in het nadeel van 
de beklaagde (17), wat bij meerdere auteurs verwondering opwekt (18). 
Het is ongetwijfeld juist dat de strafrechter niet kan gedwongen worden te wachten 
op een beslissing van de rechtbank van koophandel aangezien de strafvordering op 
deze wijze zou kunnen verlamd worden door de onverschilligheid van de schuld
eisers of de achterstand in een andere gerechtelijkc procedure ( 19) doch de vraag is 

( 15) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer. B.Z., 1991-1992, nr. 631/1, 46. 
( 16) Zie bv. art. 462 W.I.B .. waarin het adagium'le fisc tient le criminel en état' lot uiting komt en waaruit 
volgt <lat de beslissing van de fiscale rechter voor wat het materieel element van het misdrijf bctrcft op dit 
puni de strafrechter bindt (J. D'HAENENS, ·'Hct formeel fiscaal strafrccht na de hcrvormingen van 1980 
en 1986., in Actucle problemen van strafrecht, Antwerpen. Kluwcr Rechtswetcnschappen, 1988, 171) en 
artikel 106 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 met betrekking toi de vordering toi staking. 
( 17) L. BIHAIN, o.c., 9-12, die oordeelt <lat dit onderschcid strijdig is met het grondwettelijk gelijkheids
beginsel en derhalve bij wegc van een prejudiciëlc vraag aan hct Arbitragehof zou mocten voorgelegd 
worden. 
(18) 1. VEROUGSTRAETE, o.c., nr. 1007 en 1010; ROGGEN. o.c .. 405-406. 
( 19) J. SPREUTELS, o.c., p. 438G, nr. 2. 
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gewettigd waarom, eens men een bestaande beslissing van de rechtbank van koop
handel wenst te laten doorwegen voor de strafrechter zulks enkel het geval is voor 
een voor de beklaagde nadelige beslissing die het faillissement vaststelt en niet voor 
een vonnis dat de faillietverklaring afwijst. Nochtans zal deze situatie zich in de 
praktijk voordoen nu het ingevolge de strikte termijn van de artikelen 14 en 15 van de 
nieuwe faillissementswet heel waarschijnlijk is dat de beslissing nopens het faillisse
ment in kracht van gewijsde zal zijn getreden op het ogenblik dat de zaak voor de 
strafrechter komt. Zoals VEROUGSTRAETE opmerkt zal het in de praktijk evenwel 
wellicht zo zijn dat een beslissing van de rechtbank van koophandel, die de failliet
verklaring weigert zich behoudens nieuwe elementen ook aan de strafrechter zal op
dringen (20). 

B. Ten aanzien van welke personen? 

Een tweede vraag heeft betrekking op de personen ten aanzien van wie het gezag van 
gewijsde van het vonnis van de rechtbank van koophandel geldt. ln de oorspronkelij
ke tekst van het wetsontwerp was geen enkele beperking aangebracht en gold dit 
gezag bijgevolg ten aanzien van elkeen die voor de strafrechter partij is. Bij de be
spreking van het wetsontwerp in de Senaat werd de aandacht gevestigd op het con
flict tussen het gezag van gewijsde en het recht op een eerlijk proces, wanneer met 
name de beklaagde geen partij is geweest bij de procedure die heeft geleid tot de fail
lietverklaring en derhalve een constitutief element van het faillissementsmisdrijf niet 
heeft kunnen betwisten. Wanneer hij zulks evenmin kan voor de strafrechter zijn het 
recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces geschonden. Het Hof van 
Cassatie heeft terzake geoordeeld dat, indien het beginsel van het gezag van gewijsde 
in tegenspraak komt met het recht op een eerlijk proces, dit laatste beginsel voorrang 
krijgt (21). De tekst werd in de Senaat dan ook geamendeerd in de zin zoals die nu 
luidt (22). 
Toch zijn hiermee niet aile problemen opgelost. De tekst identificeert immers de fail
liet verklaarde vennootschap met de fysieke persoon die haar vertegenwoordigt of de 
bevoegdheid heeft dit te doen. Een vertegenwoordigend orgaan van de vennootschap 
kan evenwel bezwaarlijk beschouwd worden ais een partij in het geding voor de 
rechtbank van koophandel waarbij de vennootschap failliet verklaard wordt en dient 

(20) 1. VEROUGSTRAETE, o.c., nr. 1010. 
(21) Cass., 15 februari 1991, Arr.Cass., 1990-91, nr. 322, met conclusie Adv.-gen. D'Hoore, R.C.J.B., 
1992, 5, met noot R10Aux; Cass., 14 april 1994, Arr.Cass., 1994, nr. 178; Cass., 14 juni 1996, Arr.Cass., 
1996, nr. 234, Cass., 2 oktober 1997, Arr.Cass., 1997, nr. 381, met conclusie Adv.-gen. Dubrulle. Op te 
merken valt dat de betrokken arresten sedert 1991 betrekking hadden op het gezag van het strafrechtelijk 
gewijsde ten aanzien van de burgerlijke rechter. De in deze arresten gegeven oplossing dringt zich even
wel in dezelfde mate op in onderhavige aangelegenheid. 
(22) Zie het amendement van de regering (Pari. St., Senaat, 1996-97, nr. 1-499/8, 4, amendement nr. 145) 
en het verslag van de commissie voor de justitie (Pari. St., Senaat, 1996-97, nr. 1-498/1 1, 166-167). Een 
amendement van Hatry, die het gezag van gewijsde wilde beperken tot een persoonlijk gefailleerde werd 
ingetrokken (Pari. St., Senaat, 1996-97, nr. 1-499/6, 11, amendement nr. 101). Het door de regering inge
diende en aangenomen amendement had volgens de minister van Justitie bijvoorbeeld betrekking op een 
bestuurder die zou vervolgd worden wegens een faillissementsmisdrijf <loch geen bestuurder meer was op 
het moment van faillietverklaring van de vennootschap. 
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bijgevolg indien hij wegens een faillissementsmisdrijf vervolgd wordt de vaststel
ling van de staat van faillissement te kunnen betwisten. Deze assimilatie van partijen 
lijkt dan ook strijdig te zijn met artikel 6 EVRM aangezien aile derden ten aanzien 
van het vonnis van faillietverklaring gerechtigd moeten zijn de vaststellingen van de 
rechtbank van koophandel te betwisten (23). Indien de hoven en rechtbanken artikel 
489quater Sw. inderdaad op deze wijze en op grond van artikel 6 EVRM beperken 
zal het gezag van gewijsde van de beslissing tot faillietverklaring in de praktijk be
perkt blijven tot de gevallen van persoonlijk faillissement (24 ). 

Een bijzonder probleem rijst indien de staat van faillissement is vastgesteld bij ver
stek ten aanzien van de persoon die achteraf voor de correctionele rechtbank wegens 
een faillissementsmisdrijf wordt vervolgd. In het licht van de recente arresten van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaken Lala en Pelladoah tegen 
Nederland (25) en het zeer recente arrest in de zaak Van Geyseghem tegen België 
(26) lijkt aan de beklaagde in deze omstandigheden toch de kans te moeten worden 
gegeven om de staat van faillissement te betwisten (27). 
Ten slotte wijst V AN CAMP er terecht op dater een bijzonder probleem ontstaat in
dien meerdere beklaagden vervolgd worden en sommige wel nog de staat van faillis
sement kunnen betwisten en anderen niet (28). In dit geval dreigen er - althans theo
retisch - binnen eenzelfde beslissing tegenstrijdigheden te ontstaan. 

Zelfs indien de beslissing van faillietverklaring zich aan de strafrechter opdringt 
blijft er evenwel een zekere vrijheid voor de strafrechter bestaan. Hij blijft in elk ge
val vrij om zelf, op het strafrechtelijke vlak en omdat het faillissementsmisdrijf pas 
vanaf deze datum kan worden gepleegd (29), de datum van staking van betaling vast 
te stellen. De reden hiervoor kan worden gevonden in het feit dat de rechtbank van 
koophandel bij de bepaling van deze datum zekere regels in acht dient te nemen die 
ais gevolg kunnen hebben dat de datum van staking, zoals die voortvloeit uit de pro
cedure voor de rechtbank van koophandel niet noodzakelijkerwijze samenvalt met 
de effectieve staking van betaling (30). De toestand was dezelfde v66r de nieuwe 

(23) I. VEROUGSTRAETE, o.c .. nr. 1007; L. BIHAIN, o.c., 9; Y. DUMON, o.c., 808. In de praktijk zal 
wellicht van de betrokkene verwacht worden dat hij nieuwe elementen aandraagt die ten tijde van de be
slissing van de rechtbank van koophandel niet gekend waren en van aard zijn deze te wijzigcn. Hct door de 
minister gegeven voorbeeld - zie de vorige voetnoot - is ongetwijfeld te beperkend. 
(24) De vraag blijft open of de door de wetgever ingevoerde assimilatie ook moet verworpen worden in 
het geval van het faillissement van een eenpersoonsvennootschap. 
(25) E.H.R.M., 22 september 1994, Pub/. Cour, serie A, vol. 297 A en 297B. 
(26) E.H.R.M., 21 januari 1999, niet gepubliceerd. 
(27) Contra: F. ROGGEN, o.c., 406, die zich hiervoor steunt op het door de Minister van Justitie gegeven 
antwoord terzake. Zie ook Y. DUMON, o.c., 808. 
(28) E. VAN CAMP, o.c., 346. 
(29) De memorie van toelichting is terzake duidelijk (Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 46). In
dien dcrgelijke feiten zouden worden gepleegd voordat de toestand van faillissement bestaat kan desge
vallend toepassing gemaakt worden van de bepalingen omirent misbruik van vertrouwen, bedrieglijk on
vermogen, misbruik van vennootschapsgoederen of andcrc misdrijven (E. ROGER FRANCE, o.c., 83). 
(30) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 631/1, 47. Zie de hepalingen omtrent 
de vaststelling van de datum van staking van betaling in artikcl 12 van de faillissementswet, inzonderheid 
het laatste !id. 
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faillissementswet en is niet gewijzigd (31 ). De strafrechter kan derhalve de datum 
van staking van betaling nog steeds situeren op een vroeger tijdstip dan zes maanden 
voorafgaand aan het vonnis van faillietverklaring (32). 

(31) Cass., 8 februari 1994, Arr.Cass., 1994. nr. 73. 
(32) A. ZENNER, o.c., p. 839. nr. 1181. 
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§ 4. GEMEENSCHAPPELIJKE BEST ANDDELEN V AN DE FAILLISSE
MENTSMISDRIJVEN 

Aan aile verschijningsvormen van het faillissementsmisdrijf zijn drie constitutieve 
elementen gemeenschappelijk, met name de hoedanigheid van handelaar, de staking 
van betaling en het wankel krediet, wat het geschokt vertrouwen van derden weer
spiegelt. De nieuwe faillissementswet heeft aan deze bestanddelen van het misdrijf 
geen wijzigingen aangebracht. 

I. Hoedanigheid van handelaar 

Om ais dader van een faillissementsmisdrijf te kunnen veroordeeld worden dient 
men de hoedanigheid van handelaar overeenkomstig artikel 1 van het W etboek van 
Koophandel te bezitten. Zowel bij de beoordeling van deze hoedanigheid als van de 
overige twee gemeenschappelijke elementen dient de rechter zich te plaatsen op het 
ogenblik van de feiten (33). Hieruit volgt dat het verlies van deze hoedanigheid op 
het ogenblik van de berechting een veroordeling niet in de weg staat op voorwaarde 
dat de betrokkene op het ogenblik van de feiten deze hoedanigheid wel bezat. 
Overeenkomstig de beginselen van de strafbare deelneming is evenwel niet vereist 
dat de mededader of de medeplichtige van een wegens een faillissementsmisdrijf 
vervolgde handelaar zelf ook de hoedanigheid van handelaar bezit, op het ogenblik 
van de feiten of op enig ander tijdstip (34). De theorie van de leencriminaliteit, waar
op het beginsel van de strafbare deelneming is gestoeld vereist immers niet dat de 
deelnemer zelf aile constitutieve elementen van het misdrijf in zich verenigt. Om een 
beklaagde naar recht te kunnen veroordelen ais mededader of medeplichtige aan een 
faillissementsmisdrijf (zoals voorheen bv. bedrieglijke bankbreuk) is het voldoende 
dat vaststaat dat iemand dit misdrijf heeft gepleegd en dat de beklaagde daaraan heeft 
deelgenomen op één van de bij de artikelen 66 en 67 van het Strafwetboek bepaalde 
wijzen (35). Hierbij kunnen aile personen getroffen worden die op enige manier hulp 
verlenen bij het tot stand komen van het misdrijf, zoals bijvoorbeeld de verwanten 
van een handelaar die de boekhouding verzorgen, de boekhouder die de boekhou
ding van zijn cliënt vervalst, de bankier die het advies geeft de aangifte van faillisse
ment uit te stellen, de derde die de handelaar bijstaat bij het ontdragen van bepaalde 
activa, de advocaat die zijn cliënt bepaalde daden adviseert die een faillissements
misdrijf uitmaken e.d.m. (36). 

(33) 1. VEROUGSTRAETE, o.c., p. 560, nr. 1013; A. DE NAUW, lnlciding tot het bijzonder strafrecht, 
nr. 343. 
(34) Cass., 20 december 1983, Arr.Cas.1·., 1983-84, nr. 214, waarbij in aile duidelijkheid aangegeven 
wordt dat de bepalingen van de artikelen 66 en 67 van het Strafwetbock ook op het toenmalige misdrijf 
van bankbreuk van toepassing Lijn. 
(35) Cass., 9 oktober 1990, Arr.Cass., 1990-91, nr. 69, inzake bedrieglijk onvermogen; Cass., 5 december 
1984, Arr. Cass., 1984-85. nr. 214; Cass., 22 maart 1994, Arr.Cass., 1994, nr. 139. De betrokken arresten 
betreffen het bedrieglijk opzet <loch kunnen evenzeer toegepast worden op de hoedanigheid van handc
laar, die eveneens slechts in hoofde van de hoofddader aanwezig <lient te zijn. 
(36) E. ROGER FRANCE, o.c., 84. 
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Voorts moet worden opgemerkt dat een persoon voorheen ook wegens een faillisse
mentsmisdrijf - ais dader - kon worden veroordeeld indien hij zelf niet de hoedanig
heid van handelaar bezat <loch wel het strafrechtelijk verantwoordelijk orgaan van 
een failliete vennootschap was. Het adagium «societas delinquere potest sed non 
puniri potest» geldt vanzelfsprekend ook inzake faillissementsmisdrijven. Wanneer 
bijgevolg de dader - handelaar - een rechtspersoon is rust de strafrechtelijke verant
woordelijkheid terzake op de natuurlijke persoon waarlangs de rechtspersoon heeft 
gehandeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat de strafrechter in het raam van de 
rechterlijke toerekening van het betrokken misdrijf op zoek <lient te gaan naar de aan
sprakelijke persoon en dat hij hierbij niet gebonden is aan de officiële omschrijving 
van de functies zoals die uit het organigram van de onderneming blijkt. Ook een fei
telijke bestuurder kon derhalve reeds vroeger ais dader van bankbreuk worden ver
oordeeld (37) (38). 
De nieuwe faillissementswet heeft deze rechtspraak uitdrukkelijk in wetgeving om
gezet. Artikel 489 van het Strafwetboek viseert nu immers niet alleen de kooplieden 
die zich in staat van faillissement bevinden <loch tevens «de bestuurders, in rechte of 
in feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden». 
Het gaat hier om de natuurlijke personen die krachtens het beginsel van de toemeet
baarheid van inbreuken verantwoordelijk zijn voor het beheer in rechte of in feite 
(39). 

V anzelfsprekend <lient rekening te worden gehouden met de wet tot invoering van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, die recent in het parlement 
werd goedgekeurd (40). Hierdoor zal derhalve de mogelijkheid ontstaan om een 
rechtspersoon rechtstreeks te veroordelen wegens een faillissementsmisdrijf. De 
tekst van het nieuwe artikel 5 van hct Strafwetboek bepaalt dat een rechtspersoon 
strafrechtelijk verantwoordelijk is voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband 
hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of 
die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 
Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het 
optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de 
zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlij-

(37) J. SPREUTELS, o.c., p. 438M-438N, nr. 10. VEROUGSTRAETE (o.c., nr. 1014) merkt op dat slechts se
dert het arrest van het Hof van Cassatie van 20 februari 1956 aangenomen wordt dat organen van rechts
personen inzake bankbreuk kunnen veroordeeld worden. Dit ligt in het verlengde van de evolutie naar de 
aanvaarding van het daderschap van de rechtspersoon die zich heeft doorgezet in het arrest van het Hof 
van Cassatie van 8 april 1946 (F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, Gent, Mys & Breesch, 
1996, p. 9-10, nr. 14). 
(38) Over de strafrechtelijke toerekening van misdrijven die door een rechtspersoon werden gepleegd 
raadplege men onder meer: A. DE NAUW, "Le vouloir propre de la personne morale et l'action civile 
résultant d'une infraction", noot onder Cass., 19 oktober 1992, R.C.J.B., 1995, p. 237 e.v.; Ph. TRAEST, 
"Strafrechtelijke toerekening van handelingen en feiten aan rechtspersonen" in M. STORME, E. WY
MEERSCH & BRAECKMANS, Handels- economisch enfïnancieel recht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 
285-310; F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 13-39 en de 
aldaar aangehaalde overvloedige rechtspraak. 
(39) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 42. 
(40) De wet van 4 mei 1999 toi invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 1999. 
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ke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd kan hij samen met de verant
woordelijke rechtspersoon worden veroordeeld. De toekomst zal moeten uitwijzen 
of de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon al dan niet een ruime 
toepassing zal krijgen in het domein van de faillissementsmisdrijven. Wellicht zal 
zulks eerder voorkomen bij de vervolging van een rechtspersoon als mededader of 
medeplichtige van een gefailleerde. Of uit de invoering van de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid van de rechtspersoon mag worden afgeleid dat een natuurlijke per
soon die geen handelaar is niet meer kan vervolgd worden voor een faillissements
misdrijf (41) is evenwel hoogst onwaarschijnlijk. 

II. Staking van betaling 

Vervolgens is voor enig faillissementsmisdrijf ook vereist dat de handelaar op duur
zame wijze opgehouden heeft te betalen. Zoals hoger opgemerkt bezit de strafrechter 
terzake een grote vrijheid. Zelfs indien hij gebonden is door de faillietverklaring door 
de rechtbank van koophandel blijft hij vrij de datum van staking van betaling op een 
ander tijdstip vast te stellen, zonder dat het hem nochtans verboden is de overwegin
gen van de rechtbank van koophandel in zijn beoordeling te betrekken. De staking 
van betaling hoeft niet totaal te zijn doch <lient wel een zekere duurzaamheid te ver
tonen. Tijdelijke kasmoeilijkheden volstaan derhalve niet om de staking van betaling 
vast te stellen (42). 
Het vaststellen van de datum van staking van betaling is uiterst belangrijk aangezien 
slechts vanaf deze datum een faillissementsmisdrijf kan worden gepleegd. Voorheen 
werd geoordeeld dat een faillissementsmisdrijf wel voor de staking van betaling kon 
worden gepleegd doch dat in deze hypothese de verjaring van de strafvordering 
slechts vanaf deze datum begon te !open (43). Uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet kan afgeleid worden dat aan deze - vrij dubbelzinnige - situatie een einde 
werd gemaakt (44). Voorde datum van staking van betaling, zoals vastgesteld door 
de strafrechter kan geen faillissementsmisdrijf worden gepleegd, doch eventueel wel 
andere misdrijven, zoals diefstal, misbruik van vertrouwen of misbruik van vennoot
schapsgoederen (45). De omstandigheid dat sommige elementen van het misdrijf, 
bv. een ontdraging van actief, eventueel voor de staking van betaling gerealiseerd 
worden doet hieraan niets af. Hoogstens kan dit element ais basis dienen voor een 
vervolging wegens een ander misdrijf (bv. diefstal). 

III. Wankel krediet 

Ten slotte <lient ook het krediet van de handelaar geschokt te zijn. Dit laatste kan bij
voorbeeld blijken uit een gebrek aan vertrouwen door de schuldeisers en een geaccu-

(41) L. BIHAIN, o.c., p. 17-18, nr. 18. 
(42) Y. VEROUGSTRAETE, o.c., nr. 1019. 
(43) Cass., 30 april 1991, AC., 1990-91, nr. 453; E. ROGER FRANCE, o.c., 83. 
(44) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 46. 
(45) Zie tevens noot 29. 
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muleerde schuld ten aanzien van de RSZ of de BTW (46). Deze voorwaarde, die in 
werkelijkheid aan de vereiste van staking van betaling weinig toevoegt, wordt soeve
rein door de feitenrechter beoordeeld ( 47). Het Hof van Cassatie beperkt er zich toe 
na te gaan of de feitenrechter uit de door hem aangenomen feitelijke omstandigheden 
wettelijk de staking van betaling en het geschokt krediet en derhalve de toestand van 
faillissement kon afleiden. 
In het kader van de berechting van een persoon wegens een faillissementsmisdrijf 
dient de strafrechter deze elementen vast te stellen. Hij dient zijn oordeel terzake te 
staven aan de hand van concrete gegevens doch de omvang van de motiveringsplicht 
hangt vanzelfsprekend af van de mate waarin deze gegevens bij schriftelijke conclu
sie werden betwist. 

(46) J. SPREUTELS, o.c., p. 438Q, nr. 12. 
(47) Hierbij kan de rechter geen acht slaan op het krediet dat de betrokkenc verkrijgt door het gebruik van 
kunstmatige, ongeoorloofde of bedrieglijke middelen (Cass., 30 september 1997, Arr.Cas.\., 1997, nr. 
375; Cass., 29 maart 1994, Arr.Cass., 1994, nr. 153). 
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§ 5. ARTIKEL 489 Sw. 

In dit artikel worden twee toepassingsgevallen van de vroegere facultatieve eenvou
dige bankbreuk hemomen. Meer bepaald gaat het hier om: 

• het zonder voldoende tegenprestatie ten behoeve van derden aangaan van, 
met inachtneming van de financiële toestand van de ondememing, te aanzien
lijke verbintenissen 

• zonder wettig verhinderd te zijn verzuimd te hebben de verplichtingen gesteld 
bij artikel 53 van de faillissementswet na te leven. 

De omschrijving van deze feiten, voorheen bestraft krachtens artikel 574.1 ° en 
574.5° van het Wetboek van Koophandel, werd licht aangepast. De strafwordt terug
gebracht tot een gevangenisstraf van één maand tot één jaar doch nu wordt ook een 
geldboete mogelijk van honderd tot honderdduizend frank. Voorts werden de overi
ge feiten van facultatieve eenvoudige bankbreuk niet meer hernomen. Het gebrek 
aan aangifte (voorheen artikel 574.4° W. Kh.) vereist voortaan een bijzonder opzet 
(48). 

De eerste hypothese van artikel 489 Sw. doelt volgens de memorie van toelichting op 
de handelaar die in verdachte periode onvoorzichtige operaties opzet en waarbij de 
feitenrechter de verhouding van de verbintenis tot de toestand van de ondememing 
zal dienen te beoordelen. Het zou hier bijvoorbeeld kunnen gaan om het verrichten 
van een borgstelling voor schulden van derden zonder tegenprestatie of redelijk mo
tief of gewoon de overhandiging van fondsen aan een derde zonder enige tegenpres
tatie (49). In beginsel is de rechter verplicht een veroordeling uit te spreken indien 
aile constitutieve elementen van het misdrijf bewezen zijn (50). 

De tweede door artikel 489 Sw. bedoelde hypothese is de handelaar die tekort komt 
aan zijn medewerkingsplicht door met name geen gevolg te geven aan de oproepin
gen van de rechter-commissaris of de curator, niet aile vereiste inlichtingen te ver
strekken en niet elke adreswijziging aan de curator mee te delen. De eerste en derde 
mogelijkheid worden geformuleerd ais een ommissiedelict terwijl de tweede situatie 
eerder ais een handelingsdelict dient te worden beschouwd. Hoewel zodoende zou 
kunnen besloten worden dat in de eerste twee gevallen strafbare deelneming niet 
mogelijk lijkt is zulks toch niet volledig uit te sluiten indien deze feiten zich veruit
wendigen in daden die met een bepaald opzet kunnen gepleegd zijn (51). 
Hoewel ook vroeger een wettige verhindering een reden tot vrijspraak kon zijn be
sluit VEROUGSTRAETE dat dit begrip in de toekomst ruimer zal dienen opgevat te 
worden dan in het verleden gedaan werd (52). In een bekend arrest heeft het Hof van 
Beroep te Antwerpen beslist dat de handelaar die zich gedurende veertien dagen zon
der toelating van de rechter-commissaris naar Zuid-Afrika heeft begeven schuldig is 

(48) Mcmoric van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 42-43. 
(49) E. ROGER FRANCE, o.c., 86; J. SPREUTELS, o.c., p. 438S, nr. 14; F. ROGGEN, o.(.·., 395-396. 
(50) E. CUSAS & J.P. RENARD, o.c., 192. Dit in tegenstelling tot de vroegere wetgeving. 
(51) F. ROGGEN, o.c., 397; J. DETIENNE, o.c., p. 364, nr. 869. 
(52) Y. VEROUGSTRAETE, o.c., 565, nr. 1021. De wettige verhindering is wellicht mimer te interprete
ren dan de overmacht. 

19 



MISDRIJVEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE ST AAT V AN FAILLISSEMENT 

aan dit misdrijf. Het hof stipt hierbij aan dat de omstandigheid dat er in die periode 
geen oproeping is geweest niets van de schuld afdoet (53). 
Volledigheidshalve weze vermeld dat artikel 489 Sw. geen bijzonder opzet vereist
algemeen opzet volstaat - en dat bij gebreke aan bijzondere wettelijke bepaling de 
poging niet strafbaar is. 

(53) Antwerpen, 25 oktober 1989, R. W., 1989-90, 621. Het verbod om zich te verwijderen, zoals in het 
vroegere artikel 574.5 Kh. omschreven, werd door het hof van beroep geïnterpreteerd in het licht van de 
artikelen uit de faillissementswet waaruit blijkt dat de gefailleerde verplicht is zijn voile medewerking te 
verlenen bij de verrichtingen. 
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§ 6. ARTIKEL 489BIS Sw. 

I. Verzuim van aangifte van faillissement 

Dit artikel heeft betrekking op vier mogelijke situaties, waaronder drie aangepaste 
gevallen van verplichte eenvoudige bankbreuk (voorheen artikel 573, 3°, 4° en 5° W. 
Kh.) en de heromschrijving van een geval van facultatieve eenvoudige bankbreuk 
(voorheen artikel 574.4° W. Kh.). De straf bedraagt gevangenisstraf van één maand 
tot twee jaar en/of geldboete van honderd tot vijfhonderdduizend frank. Het gaat hier 
derhalve, na artikel 489 Sw., om de tweede groep faillissementsmisdrijven. 
Vooral de vierde hypothese van artikel 489bis Sw. vergt enige commentaar nu het 
gebrek aan aangifte binnen de wettelijke termijn in het verleden één van de meest 
toegepaste vormen van bankbreuk was. 
Onder de oude wetgeving was de termijn drie dagen en was voor de bewezenverkla
ring van deze inbreuk geen bijzonder moreel bestanddeel vereist (54). Zelfs de ken
nis in hoofde van de beklaagde van de staat van faillissement was niet vereist en ver
der was het ook van geen belang of de niet-aangifte opzettelijk was dan wel het resul
taat van een loutere nalatigheid (55). Wei werd traditioneel aan de strafrechter de 
bevoegdheid toegemeten om te oordelen of de niet-aangifte de schade had doen ver
groten (56). Zo werd een veroordeling wegens artikel 574.4° van het Wetboek van 
Koophandel wettig verantwoord door de vaststelling dat de vennootschap bij het in
gaan van de betrokken termijn grote verliezen had geleden, zware schulden had, een 
negatiefvermogen vertoonde en aan derden toekomende bedragen aanwendde om de 
ondememing draaiende te houden (57). Deze beoordelingsbevoegdheid ontslaat de 
rechter niet van de verplichting om te antwoorden op de conclusies van de partijen 
(58). 

De nieuwe omschrijving van het misdrijf van niet-aangifte is duidelijk restrictiever 
dan de vorige: niet alleen is de termijn van aangifte verlengd tot één maand doch 
bovendien wordt nu een bijzonder opzet vereist, met name het oogmerk om de fail
lietverklaring uit te stellen. De wetgever wenste het accent voortaan te leggen op het 
door de verdachte nagestreefde doel, namelijk de faillietverklaring uitstellen en der
halve het passief verzwaren en nadeel berokkenen aan de schuldeisers (59). In de 
mate dat deze wetsbepaling betrekking heeft op het verstrekken van onjuiste inlich
tingen en het bijzonder opzet ontbreekt zou eventueel nog een beroep kunnen gedaan 
worden op het nieuwe artikel 489.2° Sw., dat eveneens de medewerkingsplicht van 
de gefailleerde betreft doch geen bijzonder moreel element vereist. 

(54) Cass., 25 mei 1982, Arr.Cass., 1981-82, nr. 570. 
(55) J. SPREUTELS, o.c., p. 438V. nr. 18. 
(56) E. ROGER FRANCE, o.c., 87; F. ROGGEN, o.c., 400-401. 
(57) Cass., 29 maart 1994, Arr.Cass., 1994, nr. 153. Zie ook: Cass., 12 december 1989, Arr.Cass., 1989-
90, nr. 235; Cass., 27 mei 1994, Arr.Cas.,·., 1994, nr. 270, T.R. V., 1995, 54-58, met noot (betreft het ver
trekpunt van de verjaringstermijn). Voor een toepassing waar de betichting niet werd bewezen verklaard: 
Corr. Hasselt, 9 juni 1993, Limb. Rechtsl., 1994, 31. 
(58) Cass., 6 april 1993, Arr.Cass., 1993, nr. 177 . 
(59) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 43 in fine. 
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VEROUGSTRAETE vestigt er de aandacht op dat het bewijs van dit bijzonder mo
reel bestanddeel in de praktijk soms moeilijk zal te leveren zijn (60). Men ziet even
wel niet in waarom het bewijs van dit bijzonder opzet in deze moeilijker zou te leve
ren zijn dan bij andere misdrijven, zoals bijvoorbeeld de valsheid in geschrifte. De 
bewijslast terzake rust vanzelfsprekend op het openbaar ministerie. 
Het weze opgemerkt dat het aanvragen van een gerechtelijk akkoord kan gelijk ge
steld worden met de aangifte van het faillissement en derhalve een veroordeling op 
grond van deze strafbepaling uitsluit (61). 
Ook is het duidelijk dat slechts personen kunnen bestraft worden die de bevoegdheid 
bezitten om de aangifte overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van de nieuwe faillisse
mentswet te doen. Dit betekent dat, indien de betichting te situeren is in een periode 
waarin de vennootschap in vereffening is, de bestuurders niet meer de bevoegdheid 
hebben de aangifte van staking van betaling te doen en derhalve niet meer wegens 
niet-aangifte kunnen veroordeeld worden (62). In deze betichting wordt overigens 
een gefailleerde bedoeld, d.w.z. een persoon die al de voorwaarden vervult om door 
de rechtbank van koophandel in staat van faillissement te worden verklaard (63). 
Onder de oude wetgeving werd geoordeeld dat de tussenkomst van de depistage
dienst van de rechtbank van koophandel en de toelating van deze laatste om verder te 
werken op zich geen verschoningsgrond of onoverwinnelijke dwaling kan uitmaken 
in hoofde van degene die wegens niet-aangifte vervolgd wordt aangezien deze dienst 
de verantwoordelijkheden van de organen van de vennootschap niet ovemeemt (64). 
Bij de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord werd aan artikel 84 
van het Gerechtelijk W etboek een derde lid toegevoegd, krachtens hetwelk iedere 
rechtbank van koophandel één of meer kamers voor handelsonderzoek instelt. In 
acht genomen de taken van deze kamers voor handelsonderzoek (65) moet worden 
aangenomen dat deze rechtspraak van toepassing blijft. Niettemin kan niet worden 
betwist dat de strafrechter deze tussenkomsten in zijn beoordeling zal dienen te be
trekken teneinde de schuld van de beklaagde te beoordelen (66). Zeker nu een bijzon
der opzet vereist is zal de vraag meer en meer rijzen of de op grond van volledige en 
correcte informatie door de kamer voor handelsonderzoek uitgebrachte beoordeling 
niet van aard is om bij de bestuurder een gerechtvaardigd vertrouwen op te wekken 
en derhalve het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen uitsluit. Anderzijds 
dient een persoon zich te distantiëren van de adviezen van personen die hem ertoe 
aanzetten de activiteiten verder te zetten (bv. banken) indien hij zelf overtuigd is van 

(60) Y. VEROUGSTRAETE. o.c .. nr. 1023. 
(61) J. SPREUTELS, o.c., 438U, nr. 17. 
(62) Corr. Charleroi, 12 mei 1987, R.R.D., 1988, 89, met noot door ROLAND. Voor een andere tocpas
sing in verband met een feitelijke zaakvoerder zie Corr. Brussel, 5 november 1987, Rev. prat. soc., 1988, 
70. 
(63) Cass., 15 september 1992, Arr.Cass., 1991-92, nr. 612. Hieronder zijn ook de bestuurders in feite of 
in rechte begrepen van vennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden. 
(64) Corr. Brussel, 3 mei 1990, R.R.D., 1990, 522; Corr. Brussel, 31 oktober 1980, J.T., 1981, 274; 
J. SPREUTELS, o.c., nr. 19. 
(65) Artikel 10 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord. 
(66) Y. VEROUGSTRAETE, o.c., nr. 1022. Bijvoorbeeld indien de kamer voor handelsonderzoek een 
gunstig verslag heeft uitgebracht. 
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de toestand van faillissement (67). Hoewel de tussenkomst van een derde derhalve 
zeker niet automatisch elke schuld uitsluit kan anderzijds dergelijk advies, atbanke
lijk van de instantie die het geeft, toch van aard zijn de schuld van de beklaagde aan 
het misdrijf van niet-aangifte teniet te doen. 
Het misdrijf van niet-aangifte van staking van betaling is een aflopend misdrijf (68), 
zodat de verjaring een aanvang neemt op het ogenblik dat de aangifte had dienen te 
worden verricht, één maand na de staking van betaling. 

II. Overige gevallen 

A. Algemeen 

De drie overige misdrijven die in artikel 489bis Sw. worden vermeld zijn zoals aan
gegeven vroegere incriminaties van verplichte eenvoudige bankbreuk: 

• met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen aankopen doen tot we
derverkoop beneden de koers of toestemmen in leningen, effectencirculaties 
en andere al te kostelijke middelen om zich geld te verschaffen (art. 489bis 1 ° 
Sw., voorheen art. 573.3° W. Kh.) · 

• verdichte uitgaven of verliezen opgeven of geen verantwoording verschaffen 
van het bestaan of de aanwending van de activa of een deel ervan, zoals zij uit 
de boekhoudkundige stukken blijken op de datum van staking van betaling en 
van aile goederen van welke aard ook die naderhand werden verkregen (art. 
489bis 2° Sw., voorheen art. 573.4° W. Kh.) 

• met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen een schuldeiser ten 
nadele van de boedel betalen ofbevoordelen (art. 489bis 3° Sw., voorheen art. 
573.5° W. Kh.) 

De wijzigingen door de faillissementswet zijn hoofdzakelijk tekstwijzigingen, be
halve bij de bevoordeling van een schuldeiser, waar nu een bijzonder opzet vereist is 
- het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen - terwijl voorheen algemeen 
opzet volstond. De beginselen inzake de werking van de strafwet in de tijd zullen 
voor gevolg hebben dat onder meer in deze laatste situatie op feiten gepleegd voor 
l januari 1998 de nieuwe misdrijfomschrijving zal moeten worden toegepast doch 
gecombineerd met de vroegere strafmaat, die lichter was. 

B. Artikel 489bis 1 ° Sw. 

De opsomming in artikel 489bis 1 ° Sw. is niet beperkend (69) en de vermelding van 
leningen en effectencirculaties dient enkel te worden beschouwd ais een voorbeeld 
van de middelen die meer algemeen ais te kostelijke middelen worden gedefinieerd. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om cheques zonder dekking, leningen waarvan men weet 

(67) J. SPREUTELS, o. c., nr. 18, met verwijzing naar een onuitgegeven vonnis van de correctionele recht
bank te Brussel. 
(68) Cass., 12 december 1989, Arr.Cass., 1989-90, nr. 235; Cass., 27 mei 1994, Arr.Cass., 1994, nr. 270, 
T.R.V., 1995, 54; Y. VEROUGSTRAETE, o.c., nr. 1022; J. SPREUTELS, o.c., nr. 17; A. DE NAUW, 
o.c., 207. Contra: Luik, 8 januari 1988, Rev. dr. pén., 1988, 709-711. 
(69) J. SPREUTELS, p. 439-439D, nr. 24-27. 

23 



MISDRIJVEN DIE VERBAND HOU DEN MET DE ST AAT V AN FAILLIS SEMENT 

dat ze niet kunnen worden terugbetaald, voorschotten aan een te hoge rentevoet of 
zelfs aan een normale rentevoet doch duidelijk boven de mogelijkheden van de on
dememing of nog het afsluiten van leasing en factoring contracten die de ondeme
ming buitensporige financiële lasten opleggen. Geoordeeld werd dat het opbouwen 
van een grote schuld ten aanzien van de fiscus en de RSZ kan beschouwd worden ais 
het zich verschaffen van een kunstmatig en te belastend krediet, gelet op de hoge 
boeten en verhogingen die worden aangerekend (70). De wet geeft geen verdere aan
duiding over de criteria die moeten worden aangewend ter beoordeling van het nade
lig of kostelijk karakter van het gebruikte middel om zich geld te verschaffen. Aan
genomen <lient te worden dat de rechter hierover vrij oordeelt, vanzelfsprekend met 
beantwoording van de door de beklaagde terzake aangevoerde verweermiddelen. 
Het misdrijf vereist een bijzonder opzet, met name het oogmerk om het faillissement 
uit te stellen. Dergelijk opzet zal bijvoorbeeld niet aanwezig zijn indien bederfbare 
goederen onder de prijs worden verkocht of indien de betrokken operaties het resul
taat zijn van een vergissing of een verkeerde beoordeling. 
Zoals hoger aangegeven kan een derde, die aan de gefailleerde zijn medewerking 
verleent bij dit misdrijf, ais mededader of medeplichtige worden veroordeeld. Hier
voor is niet vereist dat de mededader zelf alle elementen van het misdrijf in zich ver
enigt doch wel dat deze wetens en willens aan het misdrijf zijn hulp verleent. Dit zou 
het geval kunnen zijn met een plaatselijke bankdirecteur, die de handelaar helpt bij 
het verkrijgen van een al te kostelijk krediet. 

C. Artikel 489bis 2 ° Sw. 

Het faillissementsmisdrijf van artikel 489bis 2° Sw. kwam voorheen in de praktijk 
niet veel voor en wellicht zal zulks in de toekomst niet veel veranderen. De belang
rijkste reden hiervoor is dat deze betichting meestal een geval van eendaadse samen
loop uitmaakte met het misdrijf van bedrieglijke bankbreuk (71 ). In de toekomst zal 
er dan ook wellicht eendaadse samenloop bestaan met de faillissementsmisdrijven 
uit artikel 489ter Sw. De vroegere verwijzing naar de inventaris (72) werd in de nieu
we tekst vervangen door de term «boekhoudkundige stukken», wat de tekst onge
twijfeld verheldert en vereenvoudigt. Een bijzonder opzet wordt niet vereist. 

D. Bevoordelen van schuldeisers (art. 489bis 3° Sw.) 

Het door artikel 489bis 3° Sw. omschreven faillissementsmisdrijf heeft betrekking 
op de betaling of bevoordeling van enige schuldeiser ten nadele van de boedel sedert 
de datum van staking van betaling. Vroeger werd dit misdrijf ais een toepassingsge
val van verplichte eenvoudige bankbreuk omschreven in artikel 573.5° van het Wet-

(70) F. ROGGEN, o.c., 399; Brussel, 14 december 1994, J.L.M.B., 1995, 210-217, met noot KLEES; 
Corr. Brussel, 27 maart 1987, Rev. prat. soc., 1987, 176. 
(71) E. ROGER FRANCE, o.c., 88; J. SPREUTELS, o.c., p. 439D, nr. 28. 
(72) Aangenomen werd dat het misdrijf van eenvoudige bankbreuk zoals bedoeld in art. 573.4° W. Kh. 
(oud) het bestaan van een voorafgaande inventaris van de activa vereist (bv. Gent, 4 oktober 1994, R. W., 
1994-95, 1171-1172). Voortaan zal de rechter de boekhoudkundige stukken dienen aan te duiden waaruit 
het bestaan van de betrokken activa blijkt. 
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boek van Koophandel. Dezelfde formulering wordt overgenomen doch er wordt nu 
wel een bijzonder opzet vereist, met name het oogmerk om de faillietverklaring uit te 
stellen. Deze incriminatie beoogt de gelijkheid onder de schuldeisers te bewaren. 
Een klassiek voorbeeld is de gefailleerde die de leverancier de geleverde goederen, 
die niet konden betaald worden, laat terugnemen (73). De betaling van een schuld
eiser is nochtans niet automatisch strafbaar. Vereist is dat de massa van de schuld
eisers inderdaad een schade heeft geleden. Nu komt daar bovendien het hoger be
schreven bijzonder opzet bij. 
Het nadeel voor de boedel bestaat uit de door het misdrijf veroorzaakte vermindering 
van het beschikbare actief voor de massa van de schuldeisers (74). Hieronder zijn 
aile schuldeisers begrepen aanwezig op het ogenblik van het faillissement, met inbe
grip van de bijzondere bevoorrechte schuldeisers, die geïnteresseerd zijn in de verde
ling van de prijs van het te gelde gemaakte actief dat hun gemeenschappelijk onder
pand uitmaakt (75). De betaling van een bevoorrechte schuldeiser binnen de grenzen 
van zijn rechten op het actief is dan ook in beginsel (76) geen misdrijf, nu hieruit 
geen schade ontstaat voor de massa van de schuldeisers (77). 

(73) E. ROGER FRANCE, o.c., 88; J. SPREUTELS, o.c., p. 439F, nr. 29. 
(74) Cass., 15 oktober 1985, Arr.Cass., 1985-86, nr. 91. Dit nadeel wordt door de gezamenlijke schuld
eisers collectief gelcden, ongeacht de individuele toestand van elke schuldeiser afzonderlijk. 
(75) Bergen, 4 mei 1992, T.B.H., 1992, 1112-1115. 
(76) Zie evenwel Cass., 15 oktober 1985, Arr.Cas.1., 1985-86, nr. 91, waar gesteld wordt dat dergelijke 
betaling loch een misdrijf uitmaakt indien de schuldeiser over een voorrecht beschikt ùat bij het faillisse
ment teniet gaat. In dit geval is de massa van de schuldeisers wel degelijk benaùeeld. 
(77) E. ROGER FRANCE, o.c., 88; J. DETIENNE, o.c., 367. 
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§ 7. ARTIKEL 489TER Sw. 

I. Moreel bestanddeel 

In dit artikel worden twee faillissementsmisdrijven omschreven die onder de vroege
re regelgeving werden bestraft ais bedrieglijke bankbreuk, zoals omschreven in de 
vroegere artikelen 577 .1 ° en 577 .2° van het Wetboek van Koophandel. Hoewel de 
huidige tekst van artikel 489ter Sw. ogenschijnlijk weinig inhoudelijk verandert aan 
de vroegere regeling <lient de aandacht toch te worden gevestigd op enkele wijzigin
gen die voor de praktijk niet te veronachtzamen zijn. 
V ooreerst werd de vroeger bestaande criminele straf vervangen door een correctio
nele straf, wat meteen de noodzaak in het leven riep om de poging tot het plegen van 
één van de faillissementsmisdrijven van artikel 489ter Sw. uitdrukkelijk strafbaar te 
stellen (78). 
Het door de wet vereiste moreel element wordt voor de twee in dit artikel omschre
ven misdrijven bepaald ais het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden. Zoals 
in de memorie van toelichting bij de nieuwe faillissementswet wordt aangegeven 
gaat het om een wel bekend begrip waarvan de inhoud reeds herhaaldelijk werd ge
definieerd door het Hof van Cassatie (79). Dit moreel bestanddeel wordt inderdaad 
ook vereist inzake valsheid in geschriften (art. 193 Sw.), waar het evenwel <lient te 
worden onderscheiden van het mogelijk nadeel (80). In vergelijking met de vroegere 
wetgeving <lient evenwel te worden opgemerkt dat het moreel element van de vroe
gere bedrieglijke bankbreuk werd verruimd en de nieuwe omschrijving ervan in be
ginsel ais strenger <lient te worden beschouwd (81). Waar vroeger enkel het bedrieg
lijk opzet werd beoogd zal het misdrijf nu ook strafbaar zijn wanneer het werd ge
pleegd met het oogmerk om te schaden, d.w.z. de bedoeling om een nadeel aan een 
andere rechts- of natuurlijke persoon toe te brengen. Hoewel het vroegere artikel 577 
W. Kh. niet expliciet enig moreel bestanddeel vermeldde werd dit steeds afgeleid uit 
de in artikel 489 Sw. gehanteerde termen 'bedrieglijke bankbreuk' enerzijds en uit 
artikel 438 W. Kh. anderzijds, waar dezelfde term werd gehanteerd en werd aangege
ven dat de betrokkene zich op dat ogenblik schuldig had gemaakt aan ecn bijzondere 
vorm van bedrog (82). De grove schuld, die in hetzelfde artikel werd vereist inzake 
eenvoudige bankbreuk, werd niet vereist met betrekking tot de bedrieglijke bank
breuk (83). 

(78) Overeenkornstig artikelen 52 en 53 van het Strafwetboek is de poging tot rnisdaad irnrners altijd straf
baar terwijl de poging tot wanbedrijf enkel strafbaar is indien de wet zulks uitdrukkelijk bepaalt. 
(79) Mernorie van toelichting, Pari. St., Karner, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 45. 
(80) L. DUPONT & R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1989, p. 252-
253, nr. 428-429. In dat kader wordt het bedrieglijk opzet gedefinieerd ais het opzet orn zichzelf of een 
ander een onrechtrnatig voordeel te verschaffen terwijl het oogrnerk orn te schaden kan bestaan zonder dat 
de dader de bedoeling heeft gehad zelf een voordeel uit zijn daad te halen (M. RIGAUX & P.E. TROUS
SE, Les crimes et les délits du Code Pénal, Brussel, Bruylant, 1957, p. 228-235, nr. 238-242 en de aldaar 
aangehaalde rechtspraak; R. LEGROS, L'élément moral dans les infractions, Luik, Desoer, 1952, p. 229-
233, nr. 271-278). 
(81) E. ROGER FRANCE, o.c., 89; F. ROGGEN, o.c., 402-403; DESTERBECK, o.c., 392. 
(82) "Het (bedoeld wordt het faillissernent) wordt bedrieglijke bankbreuk genoernd en is strafbaar met 
criminele straffen. wanneer de gefailleerde handelaar zich bevindt in één van de gevallcn van bedrog, be
paald bij het tweede hoofdstuk van dezclfde titel" (oud artikel 438 W. Kh.). 
(83) Cass., !0januari 1990.Arr.Cass., 1989-90, nr. 288. 

26 



MISDRIJVEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE STAAT VAN FAILLISSEMENT 

Enige tijd was er onzekerheid over de vraag of het oogmerk om de massa van de 
schuldeisers te benadelen ook dient aanwezig te zijn naast het bedrieglijk opzet. Een 
arrest van het Hof van Cassatie van 20 november 1973 had in dit verband enige twij
fel geschapen (84 ). De arresten van 5 december 1984 en 13 september 1989 lieten 
terzake nog enige onduidelijkheid bestaan (85). In het laatste arrest wordt immers 
voorgehouden dat de persoon die vervolgd wordt wegens strafbare deelneming aan 
bedrieglijke bankbreuk zelf niet moet gehandeld hebben met het bedrieglijk opzet 
nadeel te berokkenen aan de massa, wat zou kunnen leiden tot de vaststelling dat het 
oogmerk om schade aan de massa toe te brengen een onderdeel is van het moreel ele
ment van bedrieglijke bankbreuk (86). In een arrest van 10 januari 1990 wordt even
wel impliciet doch duidelijk aangegeven dat het moreel element van het misdrijf en
kel bestaat uit het bedrieglijk opzet, met name het oogmerk om zich een onrechtma
tig voordeel toe te eigenen (87). In een recent arrest van 19 november 1997 wordt 
duidelijker aangegeven dat het bedrieglijk opzet, aan een ander een onrechtmatig 
voordeel te verschaffen het moreel element van bedrieglijke bankbreuk kan uitma
ken, waarmee meteen duidelijk wordt dat het oogmerk om de massa van de schuld
eisers te benadelen geen noodzakelijk element is (88). 
Wei blijkt uit deze rechtspraak dat het nadeel voor de massa van de schuldeisers -
hoe klein ook (89) - wel een noodzakelijke voorwaarde is doch die dan behoort tot 
het materieel element van het misdrijf (90). 

Het bedrieglijk opzet kan door de rechter uit de meest diverse omstandigheden wor
den afgeleid. 
Het bedrieglijk opzet kan afgeleid worden uit de omstandigheid dat de betrokkene, 
door na te laten ontvangsten in de boekhouding van de vennootschap in te schrijven, 
het opzet had de mogelijkheid te scheppen deze bedragen aan het actief van de ven
nootschap te onttrekken (91 ). Ook werd geoordeeld dat uit de omstandigheid dat de 
slordigheid in het beheer van de vennootschap zo erg was dat ze blijkbaar door de 
beklaagden gewild was naar recht het bestaan van het bedrieglijk opzet kan worden 
afgeleid (92). 

(84) Cass., 20 november 1973, Pas., 1974, I, 309. 
(85) Cass., 5 december 1984, Arr.Cass., 1984-85, nr. 214; Cass., 13 scptember 1989, Rev. dr. pén., 1990, 59. 
(86) J. SPREUTELS, o.c., p. 439K-439N, nr. 33. Zie tevens Cass., 22 maart 1994,Arr.Ca.is., 1994, nr. 139. 
(87) Cass., 10 januari 1990, Arr. Cass., 1989-90, nr. 288. De rechter die de aanwezighcid van dit bestand
deel vaststelt hoeft dan ook niet meer te antwoorden op het verweer dat een grove schuld vereist is. Op te 
merken valt dat in een arrest van 30 april 1991 enigszins misleidend wordt gesproken over 'het oogmerk 
actief te onttrekken aan zijn schuldeisers •. Nochtans wordt in hetzelfde arrest aangegeven dat de feiten
rechter vastgesteld had dat de beklaagde de gelden aan de vennootschap had onttrokken 'voor eigen be
lang' en oordeelt het Hof van Cassatie dat de beslissing hicrmee naar recht verantwoord is (Cass., 30 april 
1991,Arr.Cass., 1990-91, nr. 453). Uit dit laatste arrest kan dan ook niet worden afgeleid dat het oogmerk 
om de massa van de schuldeisers te benadelen vereist is voor een veroordeling wegens bedrieglijke bank
breuk. In een arrest van het Hof van Beroep te Gent tenslotte wordt - ten onrechte - gesproken over de 
bedoeling de gezamenlijke schuldeisers te benadelen (Gent, 4 oktober 1994, R.W., 1994-95, 1171-1172, 
met noot V ANDEPLAS). 
(88) Cass., 19 november 1997, Rev. dr. pén., 1998, 574-580. Zulks kon tot op zekere hoogte ook worden 
afgeleid uit het arrest van 15 april 1986 (Cass., 15 april 1986, Arr. Cass., 1985-86, nr. 497). 
(89) Cass., 10 januari 1990, Arr. Cass., 1989-90, nr. 288. 
(90) J. SPREUTELS, o.c., 439N: Y. VEROUGSTRAETE, o.c., 568. 
(91) Cass., 15 april 1986,Arr.Cass., 1985-86, nr. 497. 
(92) Cass., 28 april 1981,Arr.Cass., 1980-81, nr. 487. 
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In een ander geval werd het bedrieglijk opzet afgeleid uit «het schril contrast tussen 
de aankoopwaarde en het overblijvend gerealiseerd actief, dat niet anders kan ver
klaard worden dan door gedeeltelijke ontdraging, nu geen andere objectieve uitleg 
voorhanden is» (93). 
Het bedrieglijk opzet kan in verband gebracht worden met de hoegrootheid van het 
door de beklaagde ontdragen actief. Zo werd door het Hof van Beroep te Brussel 
geoordeeld dat de omvang van de geldopnamen het criterium is om te beoordelen of 
deze het domein van de - vroegere - eenvoudige bankbreuk overstijgen en dat ook 
het bedrieglijk opzet in functie hiervan dient te worden geëvalueerd (94). Het be
drieglijk opzet kan evenmin worden afgeleid uit het mislukken van een ontwikke
lingsproject, zelfs als zulks een speculatief karakter had en zeer veel geld opslorpte 
(95). Het gebrek aan rendabiliteit kan geen element zijn van bedrieglijke bankbreuk 
ten laste van een bestuurder van een gefailleerde vennootschap. 

Deze criteria om de inhoud van het bedrieglijk opzet te beoordelen blijven ook onder 
de nieuwe wetgeving gelden. Het is onzeker of de toevoeging van het oogmerk om te 
schaden als mogelijk moreel bestanddeel (96) aan de praktijk veel zal veranderen. 
Zulks zou immers maar het geval kunnen zijn indien het gaat om feiten van ontdra
ging die gepleegd worden zonder bedrieglijk opzet doch enkel met het oogmerk om 
te schaden, wat in het kader van een faillissementsmisdrijf volgens artikel 489ter Sw. 
wellicht relatief weinig zal voorkomen. 

II. Verduistering van activa 

De eerste hypothese die in artikel 489ter Sw. wordt beschreven is de verduistering of 
verberging van een gedeelte van de activa. Het gaat hier om de bedrieglijke bank
breuk die voorheen strafbaar gesteld was in artikel 577.2° van het Wetboek van 
Koophandel. De omschrijving van het strafbaar feit werd letterlijk hemomen en, be
houdens het moreel bestanddeel, niet gewijzigd. 
Het gaat hier om één van de meest toegepaste gevallen van de vroegere bedrieglijke 
bankbreuk, waarvan de verschijningsvormen ook zeer divers kunnen zijn. 
De verduistering en de verberging, zoals aangegeven in artikel 489ter Sw. zijn te 
beschouwen als twee van elkaar onderscheiden strafbare feiten (97). De term 'ver
duistering' heeft bovendien een andere betekenis dan in artikel 491 Sw., dat ten pre
caire titel toevertrouwde zaken betreft. 
In artikel 489ter Sw. gaat het over het actief van de vennootschap, wat de ten precaire 
titel toevertrouwde zaken uitsluit. Bovendien heeft de verduistering van activa be
trekking op aile bestanddelen van het actief en dus ook op onlichamelijke goederen 

(93) Cass., 8 februari 1994. Arr.Cass., 1994. nr. 73. 
(94) Brussel, 14 december 1994, J.L.M.B .. 1995, 210-217. In onderhavige casus ging het over een ontdra
ging van 125.000 frank en werd het bedrieglijk opzet niet bewezen geacht. 
(95) Antwerpen, 20 maart 1985, R. W., 1986-897, kol. 1096-1097. Het Hof stelde vast dat de plannen een 
ernstig karakter bezaten en een reële kans op slagen. 
(96) Het bedrieglijk opzet en het oogmerk om te schaden dienen niet samen aanwezig te zijn; één van 
beide elementen volstaat. 
(97) A. DE NAUW, o.c., p. 208, nr. 347; F. DESTERBECK, o.c., 389; J. SPREUTELS, o.c., p. 439Q-
439R, nr. 37-38. 
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zoals schuldvorderingen en andere elementen van een handelsfonds. Misbruik van 
vertrouwen is daarentegen beperkt tot lichamelijke goederen. 
De vemietiging kan een verduistering opleveren (98). Aangenomen wordt daarente
gen dat de verspilling niet ais een verduistering of verberging kan beschouwd wor
den aangezien deze laatste handelwijze noodzakelijk een bedrieglijk opzet impliceert 
(99). SPREUTELS doet opmerken dat deze feiten wel een eenvoudige bankbreuk 
zouden kunnen uitmaken in de zin van het vroegere artikel 573.1 ° W. Kh. dat door de 
nieuwe faillissementswet werd opgeheven, met name het verrichten van buitenspori
ge persoonlijke uitgaven of voor zijn gezin ( 100). Het is evenwel niet uitgesloten dat 
deze feiten onder bepaalde voorwaarden ais een verduistering van activa zouden 
kunnen vervolgd worden. Vanzelfsprekend dient dan ook het bedrieglijk opzet en het 
nadeel voor de massa van de schuldeisers te zijn bewezen, evenals het buitensporig 
karakter van de betrokken uitgaven. De wetgever heeft overigens bij de afschaffing 
van artikel 573.1 ° W. Kh. expliciet deze mogelijkheid voor ogen gehad (101). 

De verschijningsvormen van verduistering van actief zijn zeer talrijk. Volgende 
voorbeelden zijn ais richtinggevend te beschouwen: 

• te groot verschil tussen aankoopwaarde en overblijvend actief, zonder enige 
mogelijke objectieve uitleg (102) 

• afstand van het handelsfonds en andere zaken in een bijzondere context, zon
der mededinging en aan abnormaal gunstige voorwaarden, waaronder een 
!age prijs en ruime betalingstermijnen (de zogenaamde sterfhuisconstructies) 
(103) 

• het nalaten ontvangsten te vermelden in de boekhouding (104) 
• het toestaan van een lening aan een derde ( 105) 
• het opnemen van excessieve sommen, zelfs ais bezoldigingen, ten nadele van 

de vennootschap (106) 
• het uitbetalen van voorschotten aan geaffilieerde ondememingen (107). 

Met betrekking tot de bewijslast inzake verduistering van actief dient de aandacht te 
worden gevestigd op een arrest van het Hof van Cassatie waarin wordt aangenomen 
dat de rechter wettig het misdrijf van bedrieglijke bankbreuk bewezen kan verklaren 
wanneer hij vaststelt enerzijds dat voorschotten niet in de boekhouding werden inge
schreven en anderzijds dat de beklaagde geen aannemelijke uitleg kan verstrekken 

(98) J. SPREUTELS, o.c., nr. 40; F. DESTERBECK, o.c., 390. 
(99) J. SPREUTELS, o.c., nr.39. 
(100) J. SPREUTELS, o.c., nr.39. 
(101) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 44; F. DESTERBECK, o.c., 
389. 
(102) Cass., 8 februari 1994, Arr.Cass .• 1994, nr. 73. 
(103) Cass .• 19 november 1997, Rev. dr. pén., 1998, 574-580. 
(104) Cass., 15 april 1986, Arr.Cass., 1985-86, nr. 497. 
(105) Cass., 5 december 1984, Arr.Cass., 1984-85, nr. 214. 
(106) J. SPREUTELS, o.c., nr. 42 en de overige voorbeelden die daar worden gegeven; A. ZENNER, o.c., 
845. Het weze benadrukt dat het nadeel voor de massa van de schuldeisers -en niet enkel ten opzichte van 
één enkele schuldeiser - een noodzakelijk onderdeel van het materieel element is. 
(107) Corr. Brussel, 27 maart 1987, Rev. prat. soc., 1987, 176. 
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over de bestemming ervan (108). Hierdoor worden de regelen betreffende de bewijs
last niet miskend. Deze regel mag nochtans niet worden veralgemeend. Uit het arrest 
blijkt immers dat het gaat over vrij aanzienlijke bedragen en dat de beklaagde boven
dien eerst had voorgehouden dat hij niets had ontvangen en vervolgens dat hij de 
sommen toch had ontvangen doch dat het ging om 'zwart geld' dat hij in het voordeel 
van de vennootschap had aangewend. Het arrest mag bijgevolg geenszins worden 
begrepen ais zou elke onregelmatigheid het faillissementsmisdrijf van artikel 489ter 
1 ° Sw. kunnen uitmaken indien de beklaagde geen uitleg kan verschaffen. 
Het weze tenslotte opgemerkt dat de mededader of medeplichtige aan de verduiste
ring van actief niet zelf dient te handelen met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te 
schaden doch enkel dient deel te nemen op één van de bij de artikelen 66 en 67 Sw. 
bepaalde manieren. Wei dient de wil om aan de verduistering mee te werken te wor
den aangetoond, wat bijvoorbeeld kan blijken uit het feit dat de deelnemer op de 
hoogte was van de toestand van de vennootschap en niet onwetend kon zijn van het 
feit dat de hoofddader op een onregelmatige wijze het actief aan het wegmaken was 
(109). 

III. Doen verdwijnen van boeken of bescheiden 

Het tweede faillissementsmisdrijf dat in artikel 489ter Sw. wordt opgenomen is het 
doen verdwijnen van de boeken of bescheiden bedoeld in hoofdstuk I van de wet van 
17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondememingen. Het gaat 
hier om een gedeeltelijke ovemame van het vroegere artikel 577.1 ° van het Wetboek 
van Koophandel. Het uitwissen of veranderen van de inhoud van deze stukken, dat 
voorheen ook strafbaar was gesteld, werd in de nieuwe tekst niet overgenomen ( 110) 
aangezien zulks reeds strafbaar is ais valsheid in geschriften overeenkomstig de arti
kelen 193, 196 en 197 van het Strafwetboek en artikel 207 van het Wetboek van 
Koophandel indien het gaat om een valsheid in een jaarrekening van de vennoot
schap. 
Ook voor dit misdrijf is het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden vereist. 
Voor het overige werd de vroegere tekst hemomen zodat ook de vroegere recht
spraak onverkort geldig blijft. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de rechtspraak 
terzake bijzonder streng is. Zo werd door het Hof van Beroep te Antwerpen beslist 
dat deze bepaling ook kan worden toegepast op een gefailleerde die meerdere blad
zijden had gescheurd uit een agendaboekje waarin hij de kastoestand bijhield en dat 
vanzelfsprekend niet beantwoordde aan de wettelijk voorgeschreven normen van de 
Boekhoudwet (111 ). Deze uitspraak is te verregaand. Het voeren van een niet-regle
mentaire boekhouding kan eventueel bestraft worden op grond van artikel 17 van de 
Boekhoudwet doch kan bezwaarlijk de voorwaarden scheppen voor het hier bedoel-

(108) Cass., 15 april 1986,Arr.Cass., 1985-86, nr. 497. 
(109) Cass., 13 september 1989, Rev. dr. pén., 1990, 59-62. Zie ook Cass., 20 december 1983, Arr.Cass., 
1983-84, nr. 214. 
(110) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 45. 
(111) Antwerpen, 27 september 1989, R. W., 1990-91, 1032. 
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de faillissementsmisdrijf. Men dient zich inderdaad te houden aan de in de wet van 
17 juli 1975 bedoelde boekhoudkundige stukken (112). 
Fiscale documenten behoren niet tot de hier bedoelde boekhoudkundige stukken 
(113). VEROUGSTRAETE laat nochtans opmerken dat de wegmaking van fiscale 
documenten, in de mate dat zij rechtvaardigingstukken van een schriftelijke boek
houding uitmaken, toch onder de toepassing van dit artikel zouden kunnen vallen 
(114). 
De zelfstandige boekhouder die belast is met de boekhouding en de balans vervalst 
door de kastoestand met meer dan tien miljoen frank aan te dikken kan ais mededader 
van het bedoelde faillissementsmisdrijf worden veroordeeld, zelfs indien hij de ge
failleerde op het strafbaar karakter van de vervalsingen heeft gewezen (115). Het 
weze ook hier herhaald dat de mededader niet dient te handelen met het door de wet 
vereiste opzet doch dat het voldoende is dat hij wetens en willens aan het betrokken 
misdrijf meewerkt, bijvoorbeeld indien hij weet dat de betrokken som in werkelijk
heid niet in de vennootschap voorhanden is. 
De derde vorm van bedrieglijke bankbreuk zoals die vroeger bestond, met name het 
erkennen door de gefailleerde van geldschulden waartoe hij niet verbonden is (artikel 
577 .3° W. Kh.) is in de nieuwe wet niet opgenomen nu het ook hier om een valsheid 
in geschriften gaat, die eiders in het Strafwetboek reeds beteugeld wordt. 

( 112) Y. VEROUGSTRAETE, o.c., p. 568, nr. 1026. 
(113) Antwerpen, 29 juni 1984,Pas., 1985, 11,4. 
(114) Y. VEROUGSTRAETE, o.c., p. 568, nr. 1026. 
( 115) Antwerpen, 4 december 1980, R. W., 1980-81, kol. 2193. 
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§ 8. ARTIKEL 489QUINQUIES Sw. 

I. Algemeen 

Door dit nieuwe artikel worden dezelfde gedragingen strafbaar gesteld die vroeger 
werden geïncrimineerd via de artikelen 575.1 ° en 2° W.Kh. (116) alsook- en eigen
aardig genoeg met strengere straffen (117) - door het oude art. 490 Sw .. Het artikel 
sanctioneert - en voortaan nog enkel indien gepleegd met een bijzonder, ni. een be
drieglijk opzet - het in het belang van de failliet verklaarde koopman of handelsven
nootschap geheel of ten dele wegnemen, verbergen of helen van activa enerzijds, het 
indienen bij het faillissement en bevestigen in eigen naam of in tussenpersoon van 
verdichte of overdreven schuldvorderingen anderzijds. De in artikel 489quinquies 
Sw. bepaalde straf verhoogde niet de vrijheidsstraf doch verhoogde gevoelig (tot 
vijfhonderdduizend frank) de in abstracto bepaalde geldboete. De poging werd niet 
strafbaar gesteld. 
Algemeen kan worden gewezen op het feit dat door deze bepaling misdrijven wor
den strafbaar gesteld die - weze het in het kader van een faillissement - in feite door 
derden of schuldeisers worden gepleegd. 
De feiten omschreven in dit artikel veronderstellen een (in kracht van gewijsde gega
ne) faillietverklaring van de koopman of handelsvennootschap ( 118). 

(116) V66r de wijzigende wet strafbaar gesteld met de straffen bepaald op eenvoudige bankbreuk, ni. ge
vangenisstraf van één maand tot één jaar. 
( 117) Het oude art. 490 Sw. bepaalde ais straf: één maand tot twee jaar en een geldboete van honderd toi 
drieduizend frank. 
(118) E. ROGER FRANCE, o.c., 90; F. ROGGEN, o.c., 408. 
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II. Wegnemen, verbergen of helen van activa 

Het wegnemen, verbergen of helen van activa is strafbaar zonder het bestaan van 
enige vorm van afspraak of concertatie met de gefailleerde. Indien er wel overleg met 
de gefailleerde geweest is kunnen deze feiten eventueel onder toepassing van artikel 
489ter Sw. vallen ( 119). Eris enkel vereist dat het verdwijnen van het actief in zijn 
belang zou zijn geschied. Indien de wegmaking zou geschieden zonder dat de gefail
leerde daar enig belang zou kunnen uit putten, moeten de feiten als een gemeenrech
telijke diefstal, misbruik van vertrouwen of heling gekwalificeerd worden (120). 
Uit de ontstaansgeschiedenis van deze strafbepaling blijkt dat de wetgever oorspron
kelijk beoogd heeft alle gevallen strafbaar te stellen waarbij roerende of onroerende 
goederen zouden verdwijnen daar waar normaliter enkel een burgerlijke terugvorde
ring mogelijk zou zijn (bv. echtgenote ontvreemdt actief (deel van de massa) van 
echtgenoot, of de echtgenote doet inbreng van een onverdeeld onroerend goed in een 
vennootschap) (121 ). Opvallend is dat in de nieuwe bepaling van art. 489quinquies 
Sw. de term «roerende en onroerende goederen» werd vervangen door «activa». De 
rechtspraak zal dienen aan te tonen of de term «activa» dezelfde lading dekt als «roe
rende en onroerende goederen» en bv. boekhoudkundige stukken, waarvan de ver
vreemding door derden geviseerd werd door het oude art. 575.1 ° W. Kh. (122) ook 
dienen te worden begrepen onder het nieuwe begrip «activa» van art. 489quinquies 
Sw. Wie art. 489ter 1 ° en 2° Sw. leest zal alvast een tekstargument bezitten om te 
stellen dat in de ogen van de wetgever «boeken en bescheiden bedoeld in hoofdstuk 
Ivan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondeme
mingen» geen «activa» zijn, gelet op het aldaar expliciet gemaakte onderscheid. 
Anderzijds moet opgemerkt worden dat de voorbereidende werkzaamheden geen 
aanduidingen bevatten dat de wetgever - behoudens het toevoegen van een bedrieg
lijk opzet - de inhoud of omvang van de vroeger door art. 575.1 ° W. Kh. strafbaar 
gestelde gedraging substantieel wenste te wijzigen. 

III. lndienen van overdreven of verdichte schuldvorderingen 

Het tweede geval bepaald in art. 489quinquies nl. het «indienen van verdichte of 
overdreven schuldvorderingen door een schuldeiser» vergde volgens de wetgever 
«geen opmerkingen» (123). Tegelijk werd echter de strafmaat gevoelig verzwaard, 
reden waarom met VEROUGSTRAETE terecht moet worden gewaarschuwd voor 
de nodige zorgvuldigheid en diligentie bij het opstellen en indienen van een schuld
vordering bij de curator (124). Uit de rechtspraak blijkt dat werd geoordeeld dat het 

( 119) A. DE NAUW, InleidinR tot het bijzonder strafrecht, 211; Memorie van toelichting, Pari. St., Ka
mer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 47. 
(120) A. ZENNER, o.c., 846. 
( 121) Zie R.P.D.B., v° Faillite et banqueroute, nr. 2648. 
( 122) Zie R.P.D.B., v° Faillite et banqueroute, nr. 2648. 
(123) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 47. 
(124) Y. VEROUGSTRAETE, o.c., 1027. 

33 



MISDRIJVEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE STAAT VAN FAILLISSEMENT 

indienen van een fictieve vordering in het faillissement geen valsheid in geschrifte 
uitmaakt omdat de ingediende schuldvordering onderworpen is aan het nazicht van 
de curator (125). Men kan echter grote vragen stellen bij het nut van dergelijke veri
ficatie in geval van een thans vereist bedrieglijk opzet, dat meestal zal bestaan in een 
bedriegelijke verstandhouding tussen schuldeiser en gefailleerde en zich bevragen of 
door de toevoeging van het bedrog als constitutief element het destijds door het 
Gentse Hof aangewende argument om geen valsheid te weerhouden niet vervalt 
(126). Waar de term «verdichte» schuldvordering in de praktijk weinig interpretatie
problemen stelt, kan moeilijker bepaald worden wanneer een schuldvordering een 
«overdreven» karakter verwerft. Aldus kan bv. de vraag gesteld worden of het over
dreven karakter enkel dient beoordeeld te worden in functie van de gevorderde 
hoofdsom, dan wel of accessoria aan de vordering, zoals opeisbare - en frequent in 
het geval van een failliete schuldenaar - contractueel bepaalde moratoire interesten, 
schade- en/of strafbedingen eveneens in ogenschouw moeten worden genomen om 
het overdreven karakter te bepalen. Het lijkt vanzelfsprekend dat niet steeds dient te 
worden vervolgd zo de ingediende vordering iets hoger ligt dan het modale. Er mag 
bovendien niet worden voorbijgegaan aan het feit dat prijsbepaling niet steeds op 
basis van louter economische motieven geschiedt. De wetgever toonde echter weinig 
aandacht voor aile overeenkomsten waarbij bv. omwille van een bijzondere vaardig
heid van de uitvoerder of omwille van een intuitu personae-karakter of in het kader 
van een toegelaten fiscale politiek, andere prijsovereenkomsten dan de modale wor
den gesloten. De wens kan uitgedrukt worden dat door een diligent vervolgingsbe
leid van het Openbaar Ministerie de weinig precieze definitie van het begrip «over
dreven» zou worden verfijnd. 
Indien de schuldvordering door een rechtspersoon wordt ingediend is de natuurlijke 
persoon die in werkelijkheid het gezag uitoefent strafbaar (127). 

(125) Gent, 30 juni 1981, R. W., 1984-85, 2208. 
(126) J.P. COLLIN, o.c., 440. 
(127) F. ROGGEN, o.c., 409. 
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§ 9. ART. 489SEXIES Sw.: ONTROUW IN HET BEHEER 

Zoals het oude art. 575.4° W. Kh./489 Sw. alsook het oude art. 490, laatste !id Sw. 
straft art. 489sexies Sw., maar thans met een veel zwaardere straf, nl. een gevange
nisstraf van één maand tot vijf jaar ( 128) én met geldboete van honderd tot vijfhon
derdduizend frank (129) de «ontrouw in zijn beheer» van de curator. De wetgever 
oordeelde dezelfde straffen ais in het nieuwe art. 489ter Sw. verantwoord nu «de 
bedrieglijke gedragingen van de curator bij de vereffening van faillissementen leiden 
tot een belangrijke sociale verstoring. Dergelijk gedrag werd des te meer laakbaar 
geacht nu het uitgaat van een persoon aan wie een gerechtelijke opdracht door de 
rechtbank van koophandel is gegeven. Deze opdracht veronderstelt een volstrekt ver
trouwen in de persoon die ermee is belast» (130). Om dezelfde reden werd de ontzet
ting van rechten, zoals bepaald door art. 33 Sw. ( 131) mogelijk gemaakt. De schul
dige curator wordt daarenboven (132) - luidens dit nieuwe artikel - veroordeeld tot 
teruggave en schadeloosstelling die aan de boedel is verschuldigd. 

De wetgever heeft het tot op vandaag niet nodig gevonden het begrip «ontrouw in het 
beheer» te preciseren, zodat de invulling van dit begrip tot de soevereine appreciatie
bevoegdheid van de strafgerechten behoort ( 133 ). Dit gegeven is niet strijdig met het 
legaliteitsbeginsel, noch met het recht van verdediging, noch met art. 7 EVRM ( 134 ). 
In de oude rechtsleer wordt ontrouw uitgelegd ais bewust in stand gehouden wanorde 
of ais gewilde nalatigheid (135), ook ais het bedrieglijk nadeel toebrengen aan de 
massa (136). In een arrest van 17 april I 987 onderscheidde het Hof van 
Beroep van Brussel in de ontrouw een objectief element, nl. het begaan van een fout 
en een subjectief element, nl. het nastreven van ongeoorloofd gewin (137). Ten slotte 
omschreef het Hof van Cassatie in twee arresten van 9 december 1987 en laatst op 
10 september 1996 (138) «ontrouw in beheer», ais alle handelingen van de curator 

(128) Voorheen twee jaar, op basis van art. 575, 4° W.Kh. en oud art. 489 Sw. alsook op basis van art. 490 
Sw. 
(129) Voorheen bepaalden art. 575, 4° W.Kh. en oud art. 489 Sw. een geldboete gelijk aan de waarde van 
de onwettig bedongen voordelen of aan de teruggave en schadeloosstelling die aan de failliete boedel is 
verschuldigd en die niet minder dan 100 frank mocht bedragen. Tegelijkertijd bepaalde art. 490 Sw. een 
verplichte geldboete tussen honderd en drieduizend frank. 
(l 30) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/l, 48. 
( l 31) Ontzetting gedurende vijf of tien jaar van de in artikel 31 genoemde rechten, waaronder art. 31, 1 ° 
"Hel recht om openbare ambten te vervullen" zodat de ontzetting meteen het verbod voor het waarnemen 
van toekomstige curateles impliceert. 
( 132) Indien de curator ingeschreven is op het Tableau van de Orde van de Advocaten kan hij bovendien 
omwille van ontrouw in zijn beheer van het tableau geschrapt worden (J. STEVENS, Regels en gebruiken 
van de advocatuur te Antwerpen, Antwerpen, Kluwer, l 990, nr. 896 ). 
(133) Cass., 6 oktober 1882, Pas., 1882, I, 345. 
(134) Cass., 9 december 1987, Arr.Cass., 1987-88, nr. 216, Pas., 1988, I, nr. 216 met concl. JANSSENS 
DE BISTHOVEN, Rev. dr. pén., 1988, 445 met noot SACE, J.; T.B.H., 1988, 158 met noot. 
(135) J. SPREUTELS, o.c., nr. 51. 
(136) Zie o.a. R.P.D.B., v° Faillite et banqueroute, nr. 2655. 
(137) Brussel, 17 april 1987, J.L.M.B., 1987, 645, bevestigd door het hogervermelde arrest van het Hof 
van Cassatie van 9 december 1987. 
(138) Cass., 10 september 1996, Arr.Cass., 1996, nr. 299. 
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die zijn ingegeven door eigenbelang of hebzucht en die afbreuk doen aan de belan
gen waarvan de bescherming door het instituut van het faillissement wordt beoogd, 
o.m. de belangen van de schuldeisers (139). 
Concreet ingevuld zouden ais ontrouw in het beheer kunnen worden beschouwd: 

• nalatigheid met betrekking tot het doorstorten van de gelden die voortkomen 
van verkopen en inningen (vroeger art. 479 W. Kh., thans art. 51 Faill.W. 
8 augustus 1997) ( 140). 

• het opnemen van voorschotten zonder voorafgaande toelating en het zich 
doen toekennen van erelonen op grond van onjuiste gegevens (141). 

• het begaan van talrijke reken- en telfouten die onmogelijk zonder bedrieglijke 
intentie konden plaatsvinden (142). 

• het verstrekken van onjuiste gegevens omtrent de geleverde prestaties (143). 
Het wegmaken of verspillen door de curator van de hem toevertrouwde activabe
standdelen of faillissementsgelden zal echter correcter ais verduistering door een 
openbaar ambtenaar (art. 240 Sw.) worden gekwalificeerd dan ais «ontrouw in het 
beheer» ( 144). 

(139) Cass., 9 december 1987, Arr.Cass., 1987-88, nr. 216, Pas., 1988, I, nr. 216 met concl. JANSSENS 
DE BISTHOVEN; Rev. dr. pén., 1988, 445 met noot J., SACE,; T.B.H.. 1988, 158 met noot. 
(140) Geciteerd door L. HUYBRECHTS, "Ontrouw in het beheer (en andere misdrijven) van de faillisse
mentscurator". Panopticon, 1993, 216, die terzake een mooi overzicht geeft van pro en contra, maar ver
wijst naar een concreet precedent in de Franse rechtspraak (voetnoot 57). 
(141) Brussel, 17 april 1987, J.L.M.B .• 1987. 644. 
(142) Cass. Fr., 4 juli 1901, D.P., 1903, 5,375, geciteerd door J. SPREUTELS, o.c., nr. 51. 
(143) Y. VEROUGSTRAETE, o.c., nr. 1028. 
(144) L. HUYBRECHTS, o.c .• 214 e.v .. 
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§ 10. PUBLICA TIE V AN DE VEROORDELING EN ANDERE GEVOLGEN 

I. Publicatie van de veroordeling 

Artikel 490 van het Strafwetboek betreft de publicatie van de veroordeling in het 
Belgisch Staatsblad. Dit artikel is de nagenoeg letterlijke hememing van het vroege
re artikel 583 van het Wetboek van Koophandel. Zoals voorheen deze publicatie en
kel was voorgeschreven bij veroordelingen wegens eenvoudige en bedrieglijke 
bankbreuk, is deze ook nu enkel verplicht in geval van veroordeling op grond van de 
artikelen 489, 489bis en 489ter van het Strafwetboek. Overeenkomstig de memorie 
van toelichting is de bedoeling van deze maatregel erin gelegen het publiek voor te 
lichten (145). Anderzijds werd geoordeeld dat de voorlichting bij middel van de pers 
door publicatie van een uittreksel in kranten een onterende ruchtbaarmaking inhoudt 
die heden ten dage niet meer past. Hoewel dit laatste ongetwijfeld met de werkelijk
heid overeenstemt kan toch de vraag gesteld worden of de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad van aard is het publiek beter in te lichten omtrent de betrokken veroorde
ling. 

Waar voorheen soms nog werd getwijfeld of deze publicatie ook diende te worden 
bevolen in geval de rechter de gunst van de opschorting van de uitspraak van veroor
deling toestond ( 146) behoort deze betwisting tot het verleden sedert het Hof van 
Cassatie bij arrest van 28 mei 1997 deze vraag ontkennend beantwoordde (147). De 
procureur-generaal te Luik had cassatieberoep aangetekend tegen een arrest van het 
Hof van Beroep aldaar dat de opschorting had toegestaan doch nagelaten had de pu
blicatie te bevelen. Deze oplossing is logisch nu de opschorting, hoewel een bewe
zenverklaring van de feiten, niet kan gelijk gesteld worden met een veroordeling tot 
een straf. Dat het te publiceren uittreksel ook de uitgesproken straf dient te vermel
den kan overigens worden beschouwd ais een bijkomend tekstargument. 
Wei is het duidelijk dat deze omstandigheid onder geen beding kan leiden tot de con
clusie dat voor dergelijke misdrijven dan ook geen opschorting kan worden toege
staan. Tot deze onjuiste stelling kwam het Hof van Beroep te Brussel in een arrest 
van 14 december 1994 (148). 
Bij een straf met uitstel dient de publicatie daarentegen wel te worden bevolen. 
Het Hof van Beroep van Brussel oordeelde dat de publicatie ook diende te worden 
bevolen indien de verjaring van de strafvordering werd vastgesteld (149). Deze op
lossing lijkt niet verdedigbaar, nu de tekst van de wet uitdrukkelijk gewag maakt een 

(145) Memorie van toelichting, Pari. St .. Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 48; A. DE NAUW, o.c., 211. 
(146) A. ZENNER, o.c., 848 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; Antwerpen, 22 april 1983, Pas., 1983, 
II, 71; Corr. Marche, 13 december 1968, J.L.. 1968-69, 172. waar voorgehouden wordt dat de publicatie, 
geen straf zijnde, niet met uitstel kan worden uitgesproken. 
(147) Cass .. 28 mei 1997, J. T., 1997, 840. 
(148) Brussel, 14 december 1994, J.L.M.B., 1995, 210-217. Zie ook Y. VEROUGSTRAETE, o.c., 569, 
nr. 1029. 
(149) Brussel, 29 februari 1988. Pas., 1988. II. 136. Wei <lient te worden opgemerkt dat het betrokken 
arrest werd gewezen na een vernietiging door het Hof van Cassatie van een eerder arrest dat de betrokkene 
had veroordeeld. Het Hof van Cassatie had dit arrest slechts vernietigd in zoverre de publicatie werd bevo
len zodat de verwijzingsrechter de veroordeling zelf niet ongedaan kon maken. 
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veroordeling tot een gevangenisstraf (150) en dit begrip derhalve beperkter is dan 
een loutere bewezenverklaring van de feiten. 
Wanneer wegens eenheid van opzet slechts één straf wordt uitgesproken voor ver
schillende misdrijven, waaronder faillissementsmisdrijven, dienen aile misdrijven in 
het te publiceren uittreksel te worden vermeld ( 151). Zulks is bijgevolg niet het geval 
voor de misdrijven die met andere straffen worden bestraft, zelfs indien zij bij het
zelfde vonnis of arrest worden uitgesproken. 

II. Beroepsuitoefeningsverbod 

Door de artikelen 132 tot en met 134 van de nieuwe faillissementswet werd ook het 
K.B. van 24 oktober 1934 betreffende het beroepsuitoefeningsverbod aangepast. Het 
betrof !outer terminologische aanpassingen ingevolge het verlaten van de termen 
eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk. Wei werd van de gelegenheid gebruik ge
maakt om in artikel 3bis, § 5 , dat het eventueel door de rechtbank van koophandel uit 
te spreken verbod betreft, te preciseren dat de gefailleerde hiertoe wordt gedagvaard 
op vordering van het openbaar ministerie of van een schuldeiser die niet werd betaald 
in het faillissement (152). 
Bij wet van 2 juni 1998 (153) werd de hele regeling van het beroepsuitoefeningsver
bod grondig gewijzigd. Niet alleen bestond reeds enige tijd kritiek op het occulte, 
automatische en levenslange karakter van dergelijk beroepsverbod, bovendien had 
het Arbitragehof in twee arresten van 15 juli 1998 en 27 mei 1998 beslist dat de arti
kelen 1 en 1 bis van het K.B. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden in zo
verre deze bepalingen automatische en niet in de tijd beperkte beroepsverboden in
stellen (154). 
De nieuwe bepalingen van het K.B. betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde 
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden 
uit te oefenen (art. 1 en lbis) voorzien in een door de strafrechter facultatief uit te 
spreken verbod om persoonlijk of door een tussenpersoon een aantal functies uit te 
oefenen zoals deze van bestuurder, commissaris edm (art. lg) en een eveneens facul
tatief verbod persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te oefe
nen (art. 1 bis). Dit verbod kan door de rechter worden uitgesproken in geval van ver
oordeling, zelfs voorwaardelijk (155), wegens één van de strafbare feiten omschre
ven in de artikelen 489, 489bis, 489ter en 492bis Sw. en duurt minstens drie en maxi
maal tien jaar. 

( 150) Het vroegere artikel 583 W. Kh. had het over "vonnissen en arresten van veroordeling". 
(151) Cass., 5 december 1984, Arr.Cass., 1984-85, nr. 214. 
( 152) Het vierde !id van artikel 3bis § 5 schrijft nu ook voor dat het openbaar rninisterie in voorkornend 
geval wordt gehoord in zijn advies. 
(153) B.S., 22 augustus 1998. Voor een commentaar op de nieuwe regeling raadplege men eiders in dit 
boek de bijdrage van B. SPRIET onder de titel "Straftoerneting in het ondernerningsstrafrecht: het ven
nootschaps-beroeps verbod". 
( 154) Arbitragehof, 27 rnei 1998, nr. 57 /98, B.S., 3 septernber 1998; Arbitragehof, 15 juli 1998, nr. 87 /98, 
B.S., 21 augustus 1998. 
(155) De vroegere drernpel van drie rnaanden bestaat derhalve niet rneer. 

38 



MISDRIJVEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE STAAT V AN FAILLISSEMENT 

De nieuwe wetgeving terzake stelt een aantal problemen van overgangsrecht, mede 
veroorzaakt door het feit dat het beroepsverbod nu ais een bijkomende straf <lient te 
worden beschouwd. Voor feiten gepleegd vôôr 1 september 1998, datum van de in
werkingtreding van de nieuwe regeling <loch nog niet berecht op deze datum geldt 
immers het vroegere automatische beroepsverbod niet meer <loch kan het nieuwe 
verbod niet worden uitgesproken aangezien het gaat om een bijkomende straf die 
derhalve geen terugwerkende kracht heeft (156). 

III. Terugkeer tot de failliete boedel 

Het vroegere artikel 579 van het W etboek van Koophandel, dat betrekking had op de 
verplichting voor de rechter om ambtshalve de terugkeer tot de failliete boedel van 
aile bedrieglijk ontvreemde goederen, rechten en rechtsvorderingen te bevelen, werd 
door de nieuwe faillissementswet afgeschaft. Het befrof hier een bijzondere vorm 
van teruggave die van civielrechtelijke aard was en ook voor de burgerlijke rechter 
kon gevorderd worden (157). De wetgever was van oordeel dat deze maatregel van 
weinig praktisch belang was en niet meer op zijn plaats was in het Strafwetboek 
(158). Hetzelfde doel kan nu vanzelfsprekend bereikt worden door middel van een 
burgerlijke partijstelling of een vordering tot teruggave overeenkomstig artikel 44 
Sw. 

IV. Werking van de nieuwe wet in de tijd 

Tot slot <lient nog een enkele beschouwing te worden gewijd aan de werking van de 
nieuwe strafbepalingen in de tijd. Zonder op elk van de nieuwe incriminaties in te 
gaan werd vastgesteld dat in een aantal gevallen zowel de incriminatie zelf ais de 
strafmaat werd gewijzigd. Om te weten welke de toepasselijke wet is op misdrijven 
die vôôr 1 januari 1998 werden gepleegd, <loch slechts nu voor de strafrechter komen 
<lient het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de strafwet zowel op de in
criminatie ais op de strafmaat te worden toegepast. W anneer immers de wet die de 
ten laste gelegde feiten strafbaar stelde werd opgeheven maar de bedoelde feiten ten 
tijde van de uitspraak strafbaar zijn gesteld door een nieuwe wet kan de rechter die de 
feiten bewezen verklaart alleen de bij de vorige wet bepaalde straffen opleggen wan
neer deze in de minst zware straffen voorzien (159). Een gunstigere omschrijving 
van het misdrijf <lient derhalve eventueel te worden gecombineerd met de strafmaat 
uit de vroegere wet ( 160). De rechter <lient derhalve eerst uit te maken of de feiten 
onder de nieuwe wet nog steeds strafbaar zijn. Wat de omschrijving betreft zal bij-

(156) B. SPRIET, o.c., nr. 4 in fine. 
(157) Cass., 9 februari 1988, Arr.Cas.,., 1987-88, nr. 352; E. ROGER FRANCE, o.c., 92. 
(158) Memorie van toelichting, Pari. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 631/1, 50. 
(159) Cass., 7 november 1995, Arr.Cas.,., 1995, nr. 477; Cass., 26 oktober 1982, Arr.Cass., 1982-83, nr. 
138. 
( 160) Zie bijvoorbecld het in de vorige noot vcrmelde arrest van 7 november 1995, waar de nieuwe mis
drijfomschrijving van het milieuvergunningsdecreet werd gecombineerd met de vroegere lichtere straffen 
uit de wct van 5 mci 1888 betreffende de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen. 
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voorbeeld sprake zijn van een zachtere strafwet indien een algemeen opzet wordt 
vervangen door een bijzonder opzet- bijvoorbeeld bij de vroegere eenvoudige bank
breuk door bevoordeling van een schuldeiser, nu artikel 489bis, 3° Sw. - of indien de 
voorwaarden tot strafbaarstelling worden beperkt - bijvoorbeeld door verlenging 
van de termijn voor aangifte van staking van betaling van drie dagen tot één maand, 
artikel 489bis, 4° Sw. Indien de nieuwe omschrijving strenger is dient vanzelfspre
kend toepassing te worden gemaakt van de wet die gold ten tijde van de feiten (161). 
Dit is bijvoorbeeld het geval indien de nieuwe wet het facultatief karakter van be
paalde gevallen van de vroegere eenvoudige bankbreuk opheft (162). 

( 161) Zie recent nog over deze problematiek: O. V ANDEMEULEBROEKE, "Propos sur la rétroactivité 
des incriminations pénales (art. 2, al. 2 du Code pénal)" in Liber amicorum José Vanderveeren, Brussel, 
Bruylant, 1997, 141-187. 
(162) J.P. COLLIN, o.c., 444. Voorde techniek van vergelijking van de relatieve zwaarte van straffen: 
L. DUPONT & R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, Leuven, Acco, 1990, nr. 185-188 en 
de tabel bij E. ROGER FRANCE, o.c., 85. 

40 



HOOFDSTUK2 

OMKOPING VAN OPENBARE 
AMBTENAREN EN PRIVATE OMKOPING 

PROF. DR. ALAIN DE NAUW 

Gewoon Hoogleraar V.U.B. 
Advocaat 



OMKOPING V AN OPENBARE AMBTENAREN EN PRIV ATE OMKOPING 

§ 1. INLEIDING 

De wet van 10 februari 1999 betreffende de omkoping ( 1) is het resultaat van 
• een parlementair initiatief van senator Lallemand (2); 
• amendementen die de Regering heeft ingediend in het kader van haar plan tot 

bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (3) en 
• van verplichtingen die ons land heeft aangegaan ten gevolge van internationa

le overeenkomsten, met name het eerste protocol bij de overeenkomst aan
gaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeen
schappen, aangenomen door de Raad van de Europese Unie op 27 september 
1996, de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van 
de Europese Gemeenschap of van lidstaten van de Europese Unie betrokken 
zijn, aangenomen door de Raad van de Europese Unie op 26 mei 1997 en de 
Overeenkomst ter bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in 
internationale handelstransacties, opgemaakt te Parijs op 17 december 1997 
in het kader van de OESO (4). 

( I) Zie ais recente studie over het fenomeen R. ANDERSEN en P. NIHOUL, La corruption: problémati
que générale et état de la question, Ann.dr., 1998, 147-175 en over de nieuwe wetsbepalingen X. BAESE
LEN, Nouvelles dispositions pénales contre la corruption, Joum. proc., nr. 365, I 0-13. 
(2) Scnaat, 1995, nr. 107/1. 
(3) Senaat, 1995, nr. 23/1. 
(4) J.F. BURGELIN en S. GULPHE, Corruption et marchés internationaux, Gaz.Pal., 24-26 mei 1998. 
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§ 2. DE OMKOPING V AN OPENBARE AMBTENAREN 

De ornkoping van openbare arnbtenaren (5) rnaakt voortaan het voorwerp van de ar
tikelen 246 tot 252 van het Strafwetboek uit. 
Hierbij wordt geen wijziging gebracht aan het bestaan van twee afzonderlijke rnis
drijven: enerzijds de gedraging van de openbare persoon die zich laat ornkopen, de 
passieve ornkoping (art. 246, § 1) en anderzijds de gedraging van de bijzondere per
soon die een openbare persoon omkoopt, de actieve omkoping (art. 246, § 2). 
Beide personen zijn geen mededader of rnedeplichtige van elkander. Ze plegen ieder 
een verschillend misdrijf (6) en de vrijspraak van de eerste belet niet dat de tweede 
kan worden veroordeeld. 

I. De bestanddelen 

A. De vereiste hoedanigheid 

Het rnisdrijf moet gepleegd zijn hetzij door hetzij ten aanzien van een persoon met 
een bepaalde hoedanigheid. 

Voor de wetswijziging ging het "een openbare officier of arnbtenaar of een met een 
openbare dienst belaste persoon". 

Thans gaat het in de eerste plaats om "een persoon die een openbaar arnbt uitoefent". 
Deze notie dekt aile categorieën van personen die, ongeacht hun statuut, enig open
baar arnbt uitoefenen. De Raad van State heeft twijfels geuit orntrent de gepastheid 
orn de vroegere uitdrukking te vervangen door een nieuwe notie (7). ln antwoord op 
het advies van de Raad heeft de Regering gedurende de parlementaire besprekingen 
rnenigmaal benadrukt dat het niet de bedoeling was orn het toepassingsgebied ratione 
personae te veranderen, zoals het bepaald wordt door de rechtspraak en de rechtsleer, 
rnaar wel orn door een algemene forrnulering elke onzekerheid weg te nemen rond 
het feit of bovenvermelde beroepscategorie al dan niet onder de toepassing van de 
wet valt (8). 

Verder gaat het eveneens om "elke persoon die zich kandidaat heeft gesteld voor een 
openbaar ambt, die doet geloven een dergelijk ambt te zullen uitoefenen of die, door 
gebruik te maken van valse hoedanigheden, doet geloven een dergelijk ambt uit te 
oefenen" (art. 246, § 3). De bedoeling van deze verruiming is om feiten strafbaar te 
stellen bij afspraken met het oog op een latere uitvoering van een handeling naar aan-

(5) Zie hierover A. MARCHAL en J.P. JASPAR, Traité théorique et pratique de droit criminel, I, 3e uitg., 
Brussel, Larcier, 1975, 364-380; A. MARCHAL, Les crimes et délits commis par des fonctionnaires pu
blics, in Les Nove/les, Droit pénal, III, Brussel, 1972; M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les crimes et dé
lits du Code pénal, Brussel-Parijs, Bruylant-L.D.G.J., 1963, IV, 277-314; A. DE NAUW, Inleiding tot het 
bijzonder strafrecht, 3e uitg., Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 43-46. 
(6) Cass., 5 april 1996, Arr.Cass., 1996, 247. 
(7) Senaat, 1997-98, nr. 107/5, Bijlagen, 117-120. 
(8) Senaat, 1997-98, nr. 107/5, 13; Kamer, 1997-98, nr. 1664/3, 5 en 13. 
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leiding van de toekomstige uitoefening van een openbaar ambt (9). Daarom wordt 
met een persoon die een openbaar ambt uitoefent gelijkgesteld "elke persoon die zich 
kandidaat heeft gesteld of die doet geloven een openbaar ambt te zullen uitoefenen." 
Hierbij vereisen de woorden "doet geloven" wel een actieve houding van betrokkene 
(10). De verdere assimilatie mbt hij die "door gebruik te maken van valse hoedanig
heden doet geloven een dergelijk ambt uit te oefenen" is het gevolg van een amende
ment van senator Erdman, die van oordeel was dat aan deze persoon die reeds schul
dig is aan oplichting tevens ook omkoping moet kunnen ten laste gelegd worden 
( 11 ). 

In de derde plaats gaat het om "een persoon die in een vreemde Staat een openbaar 
ambt uitoefent". De hoedanigheid van die persoon wordt beoordeeld overeenkom
stig het recht van de Staat waar die persoon dat ambt uitoefent. Indien het een Staat 
betreft die geen !id is van de Europese Unie, wordt deze hoedanigheid enkel erkend, 
ais het betreffende ambt ook beschouwd wordt ais een openbaar ambt naar Belgisch 
recht (art. 250). 
Deze uitbreiding is natuurlijk van belang binnen het raam van internationale handels
transacties. 

Ten slotte gaat het om "een persoon die een openbaar ambt uitoefent in een interna
tionale publiekrechtelijke organisatie". De hoedanigheid van deze persoon wordt 
beoordeeld overeenkomstig de statuten van de internationale publiekrechtelijke or
ganisatie waaronder hij ressorteert (art. 251 ). Deze verruiming is op dezelfde manier 
te rechtvaardigen ais die van buitenlandse ambtenaren. Zij is nog meer nijpend aan
gezien internationale organisaties zelf meestal geen bevoegdheid hebben om aan hun 
ambtenaren, straffen op te leggen ( 12). 

De twee laatste toevoegingen zijn het gevolg van de reeds gemelde internationale 
overeenkomsten. 

B. De handeling 

Bij passieve omkoping gaat het om het feit "rechtstreeks of door tussenpersoon, voor 
zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard 
dan ook vragen of aannemen" (art. 246, § I ). 
Actieve omkoping betreft "het rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen van 
een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of voor 
een derde" (art. 246, § 2). 

De grote innovatie op dit gebied is dat beide misdrijven bestaan in eenzijdige hande
lingen. Beide misdrijven zijn voltooid op het moment van de vraag ofhet voorstel. Er 

(9) Senaat, 1997-98, nr. 107/4, 14. 
(10) Senaat, 1997-98, nr. 107/4. 62. 
(11) Senaat, 1997-98, nr. 107/4, 24 en nr. 107/5, 62-64. 
(12)Senaat, 1997-98,nr.107/4, I0en li. 
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wordt helemaal afge~tapt van de idee dat het kenschetsend element van de omkoping 
bestaat in een pact, een wilsovereenstemming tus sen twee partijen ( 13 ). 

Het corruptiepact is voortaan een verzwarende omstandigheid in de zin dater in arti
kel 247 een strafverhoging wordt bepaald wanneer de vraag gevolgd wordt door een 
voorstel, evenals ingeval het voorstel aangenomen wordt (art. 247, §§ 1, 2, 3 en 4, 
telkens tweede lid). 

Door van de vraag enerzijds en het voorstel anderzijds voortaan misdrijven te maken 
wordt er tevens afgestapt van het verschil tussen passieve en actieve omkoping op 
het gebied van de poging (14). De poging tot actieve omkoping was in tegenstelling 
tot de poging tot passieve omkoping strafbaar. Dat onderscheid valt thans weg. 
Langs beide kanten is de gedraging strafbaar van bij het begin van de iter criminis. 

De nieuwe wetsbepalingen komen niet terug op het feit dat het initiatief kan uitgaan 
van de ambtenaar zelf ( 15), aangezien de passieve omkoping niet enkel bestaat in de 
aanneming, maar ook in de vraag. Er wordt natuurlijk niet getornd aan de rechtspraak 
dat de gedraging strafbaar is, ongeacht of die al dan niet gevolgen heeft gehad (16). 

C. Het doel van de handeling 

Het doel van de handeling kan zoals voorheen bestaan in: 
• het verrichten van een rechtmatige, maar niet aan betaling onderworpen han

deling van het ambt (art. 247, § 1); 
• het verrichten van een onrechtmatige handeling naar aanleiding van de uitoe

fening van het ambt of het nalaten van een handeling die tot de ambtsplichten 
behoort (art. 247, § 2); 

• het plegen van een misdaad of een wanbedrijf naar aanleiding van de uitoefe-
ning van het ambt (art. 247, § 3). 

Doch voortaan kan het doel ook bestaan in "het gebruik van de echte of vermeende 
invloed waarover men uit hoofde van een openbaar ambt beschikt om een handeling 
van een openbare overheid of een openbaar bestuur of het nalaten van die handeling 
te verkrijgen" (art. 247, § 4). 
Dit nieuw doel verruimt aanzienlijk het toepassingsgebied van de omkoping. Het 
doel is niet meer beperkt tot een handeling van het ambt van de omgekochte. Het kan 
ook gaan om de invloed die de omgekochte bereid is uit te oefenen om te verkrijgen 
dat die handeling door een derde wordt verricht. 
Met het begrip "echte of vermeende invloed" wordt duidelijk dat niet vereist is dat 
het uitgeoefend openbaar ambt objectief gezien van die aard is dat het de overheid 
die de handeling moet doen, effectief kan beïnvloeden. Het volstaat dat de persoon 
die het voorstel doet denkt dat de persoon tot wie hij zich richt over de noodzakelijke 

(13) Senaat, 1997-98, nr. 107/4, 9 en 10. 
(14) Senaat, 1995, nr. 107/1, 4. 
(15) Cass., 17 oktober 1949,Arr.Cass., 1950, 73; 5 april 1996,Arr.Cass., 1996, 247. 
( 16) Cass., 4 maart 1987, Arr. Cass., 1986-87, 884. 
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invloed beschikt of dat deze laatste zich voordoet ais zou hij over een dergelijke in
vloed beschikken. 
De woorden "handelingen van een openbare overheid of een openbaar bestuur" beo
gen met name ook de niet-normgevende handelingen die tot de activiteiten behoren 
van de wetgevende macht, de niet-gerechtelijke handelingen die tot de activiteiten 
van de rechterlijke autoriteiten behoren of van personen die voor de justitie werken, 
eveneens handelingen betreffende de Raad van State en het Arbitragehof ( 17). 

Het misdrijf is voltrokken afgezien van het feit dat de omgekochte openbare persoon 
de onrechtmatige handeling heeft verricht, zich onthoudt van de handeling die tot 
zijn ambtsplichten behoort (18) of de invloed waarover hij uit hoofde van zijn ambt 
beschikt effectief heeft aangewend. Dergelijke gedragingen brengen wel strafver
zwaring teweeg (art. 247, §§ 2 en 4, telkens derde !id). 

D. Het moreel element 

Het misdrijf vereist geen bijzonder opzet. 

II. Bestraffing 

De wetgever heeft enerzijds de straffen gewijzigd en anderzijds gevallen omschre
ven waarbij in België vervolgingen kunnen worden ingesteld mbt feiten die in het 
buitenland zijn gepleegd. 

A. Sancties 

In de eerste plaats wordt de ontzetting van rechten mogelijk in aile gevallen (art. 
252). Voorheen kon de ontzetting niet worden uitgesproken wanneer de omkoping 
enkel tot doel had het verrichten van een rechtmatige maar niet aan betaling onder
worpen handeling van het ambt. 

De verplichte bijzondere verbeurdverklaring van het door de omkoper gegevene of 
de waarde daarvan (voorheen art. 253) wordt opgeheven. 
De wetgever is van oordeel geweest dat het niet meer gerechtvaardigd leek om deze 
zaken toe te wijzen aan het OCMW van de plaats van het misdrijf en dat het verkies
baar was dat confiscatie ten voordele van de Schatkist geschiedt. Gezien de wijziging 
van artikel 42 door de wet van 17 juli 1990 die de voordeelsontneming heeft inge
voerd, leek hem de bepaling van artikel 253 geen nut meer te hebben. 

( 17) Senaat. 1997-98, nr. 107 /4, 10 en 15-16. 
( 18) A. MARCHAL. op.cit., in Les Novel/es, Droit pénal, III, nr. 4517. 
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Die indruk is maar gedeeltelijkjuist. De voordeelsontneming uit het algemeen straf
recht is immers facultatief; de verbeurdverklaring omschreven door het vroegere ar
tikel 253 was verplicht. 

De wet van 20 maart 1991 houdende de regeling van erkenning van aannemers van 
werken wordt gewijzigd, zodat niet alleen "verstandhoudingen" de bevoegde minis
ter kunnen doen beslissen om de klasseverlaging, de schorsing of de intrekking van 
erkenning van een aannemer uit te spreken, maar ook de daden van omkoping straf
baar gesteld door de artikelen 246, 247, 250 en 251. De bedoeling is te verbieden dat 
hij die betrokken is bij omkoping i.v.m. overheidsopdrachten nog gegadigde zou 
kunnen zijn bij de aanbesteding van overheidsopdrachten en aldus de omkoper finan
cieel te treffen (19). 

B. Extraterritoriale toepassing van de strafwet 

Artikel 1 0quater van de voorafgaande titel van het W etboek van strafvordering 
maakt dat de persoon in België kan vervolgd worden wanneer hij zich in het buiten
land schuldig maakt: 

• aan omkoping van Belgische ambtenaren of van ambtenaren bij een van de in
stellingen van de Europese Unie (1 ° en 4°); 

Er is dan geen verdere voorwaarde vereist. 

• aan omkoping van een persoon die een openbaar ambt uitoefent in een lidstaat 
van de Europese Unie of in een internationale publiekrechtelijke organisatie ( 2° 
en 5°); 

In die twee gevallen kan de vervolging niet plaatsvinden dan op een officieel bericht 
door de overheid van de vreemde staat of de bevoegde overheid van deze organisatie 
aan de Belgische overheid gegeven. 

• aan omkoping van een persoon die een openbaar ambt uitoefent in een andere 
staat dan een lidstaat van de Europese Unie (3°). 

In dit laatste geval, is de vervolging in België onderworpen aan drie voorwaarden: 
• het feit moet worden bestraft door de wetgeving van het land waar het is ge

pleegd; 
• de wetgeving van deze Staat moet de omkoping die een persoon betreft die een 

openbaar ambt in België uitoefent eveneens strafbaar stellen; 
• er moet een officieel bericht door de overheid van deze Staat aan de Belgische 

overheid gegeven zijn. 

(19) Senaat, 1995. nr. 107/1, 3 en 5-7. 
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De parlementaire voorbereiding vermeldt in verband met dat laatste geval dat aan de 
voorwaarde van reciprociteit thans enkel voldaan wordt door de Verenigde Staten, 
maar dat via de bekrachtiging van de OESO overeenkomst dit het geval zou kunnen 
worden in een aantal staten (20). 

(20) Senaat, 1997-98, nr. 107/5, 82. 
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§ 3. DE PRIVATE OMKOPING 

Het wetsvoorstel Lallemand rechtvaardigt de creatie van het misdrijf van private 
omkoping door te zeggen dat private omkoping niet minder omvangrijk is dan de 
openbare corruptie, de mechanismen van de economie ontregelt en meestal in inter
actie staat met de omkoping in de openbare sfeer (21). 
De verdere parlementaire besprekingen tonen aan dat de Regering en de meerderheid 
in het parlement weliswaar deze uitgangspunten deelden, maar tegelijkertijd het be
drijfsleven niet wilden frontaal aanvallen. 
In de toelichting van de regeringsamendementen wordt enerzijds gewezen op de 
noodzaak de private omkoping aan te pakken omdat zij voor een criminele organisa
tie een middel kan zijn om te infiltreren in de legale economische activiteit, maar 
anderzijds wordt gezegd dat wederzijdse toekenning van economische voordelen 
tussen klanten en leveranciers een economische basisactiviteit is binnen een concur
rentiële macht. Daarom wordt gesteld dat het zeker niet de bedoeling is om de goede 
werking van private ondememingen in gevaar te brengen, maar wel om een specifiek 
strafrechtelijk wapen te hebben in de strijd tegen oneerlijke praktijken die mogelijk 
schade kunnen toebrengen aan het interne evenwicht van deze ondememingen en 
daardoor de economische openbare orde kunnen destabiliseren (22). 

Tijdens de besprekingen zowel in de Senaat als in de Kamer werd gewezen op wat de 
maatschappelijke werkelijkheid wordt genoemd, wat vaak met zich zou meebrengen 
dat met tussenpersonen gewerkt wordt die hiervoor van de opdrachtgever handgeld 
ontvangen, en ook op het reilen en zeilen van ondememingen (23). De eerste bedoe
ling van het nieuw misdrijf blijkt ten slotte te zijn de ondememingen te beschermen 
(24). 

I. De bestanddelen 

A. De vereiste hoedanigheid 

Ook het misdrijf van private omkoping moet gepleegd zijn door of ten aanzien van 
een persoon met een bepaalde hoedanigheid. 

Het moet gaan om "een persoon die bestuurder of zaakvoerder van een rechtsper
soon, een lasthebber of aangestelde van een rechtspersoon of van een natuurlijke 
persoon is". 

Deze bewoordingen bedoelen niet enkel personen die verbonden zijn door een ar
beidsovereenkomst, maar ook personen met het statuut van zelfstandige die een bij
zondere opdracht moeten vervullen. De notie aangestelde is breder dan het begrip 

(21) Senaat, 1995, nr. 107/1, 2. 
(22) Senaat, 1997-98, nr. 107/4, 12-13. 
(23) Senaat, 1997-98, nr. 107/5, 73 en 76. 
(24) Kamer, 1997-98, nr. 1664/3, 14. 
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werknemer. Het gaat om ieder persoon die t.a.v. een natuurlijke persoon of een 
rechtspersoon een bepaalde professionele functie heeft (25). 

De termen van de wet beogen ook de verenigingen zonder winstoogmerk, zelfs in de 
sportieve sfeer (26). M.b.t. diezelfde vzw's heeft de wetgever nochtans gepreciseerd 
dat in bepaalde sectoren vertegenwoordigers van de gemeenten, provincies of ge
meenschappen er deel van uitmaken. Vandaar de vraag of dergelijke vzw's private of 
publieke vzw's zijn. Op die vraag antwoordde de minister dat de vzw's gewoonlijk 
een privaat karakter hebben, maar soms hebben vertegenwoordigers een dubbel petje 
op. In dat geval moet er een onderscheid worden gemaakt naar gelang van het be
oogd doel (27). Dit antwoord betekent dus dater soms ook sprake kan zijn van omko
ping van openbare ambtenaren voor feiten binnen het raam van verenigingen zonder 
winstoogmerk, terwijl in andere gevallen de tenlastelegging private omkoping kan 
zijn. 

Uit de discussie in de Kamer is een andere precisering omtrent de vereiste hoedanig
heid gebleken. Wanneer de feiten van passieve ornkoping worden gepleegd door of 
de feiten van actieve omkoping ten aanzien van een zelfstandige of een beoefenaar 
van een vrij beroep, die zijn beroepsactiviteit alleen uitoefent, is er geen sprake van 
omkoping. Hierbij zij opgelet dat de vereiste hoedanigheid enkel beoordeeld moet 
worden in hoofde van de dader van passieve omkoping of van de persoon ten aanzien 
van wie de actieve omkoping wordt gepleegd (28). 

B. De handeling 

Net als bij omkoping van openbare ambtenaren, moet er een onderscheid worden 
getrokken tussen passieve en actieve omkoping. 
Passieve omkoping is het "rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor 
een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook vragen of 
aannemen" (art. 504bis, § 1). 
Actieve omkoping bestaat in het "rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen 
van een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of 
voor een derde" (art. 504bis, § 2). 

Zoals bij de omkoping van openbare ambtenaren zijn beide eenzijdige handelingen 
op zichzelf strafbaar. Er moet dus geen wilsovereenstemming bestaan. Indien de 
vraag gevolgd wordt door een voorstel, evenals ingeval het voorstel aangenomen 
wordt, wordt de straf verzwaard (art. 504ter, § 2). 

(25) Senaat. 1997-98, nr. 107/4, 18. 
(26) Senaat. 1997-98, nr. 107/5, 18 en 69. 
(27) Senaat. 1997-98, nr. 107/5, 20. 
(28) Karner, 1997-98. nr. 1664/3, 11 en 14. 
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C. Het doel van de handeling 

Het doel van de handeling is "een handeling van de functie of een door de functie 
vergemakkelijkte handeling te verrichten ofna te laten" (art. 504, §§ 1 en 2 in fine). 

In de door de Regering op het wetsvoorstel Lallemand ingediende amendementen 
was er sprake van "naar aanleiding van de uitoefening van de beroepsactiviteit een 
handeling te verrichten of na te laten". Het woorddeel "beroeps" werd geschrapt 
omdat omkoping ook kan plaatsvinden in een andere context dan die van de beroeps
activiteit (29). 

Verder is het duidelijk dat de term "handeling" van artikel 504bis zowel een recht
matige ais een onrechtmatige handeling dekt (30). 

De wet preciseert niet zoals bij omkoping van openbare ambtenaren of het doel van 
de handeling ook kan bestaan in het plegen van een misdaad of een wanbedrijf naar 
aanleiding van de uitoefening van de functie of het gebruik van de echte of vermeen
de invloed waarover men uit hoofde van de functie beschikt. 

D. Het moreel element 

Er is geen bijzonder opzet vereist. 

E. Zonder medeweten en zander machtiging 

Het misdrijf van private ornkoping bestaat slechts indien de feiten gepleegd worden 
door of t.a. v. een persoon met de vereiste hoedanigheid "zonder medeweten en zon
der machtiging van, naar gelang van het geval, de raad van bestuur of de algemene 
vergadering, de lastgever of de werkgever" (art. 504bis, §§ 1 en 2). 

Eris geen private omkoping indien de handelingen met medeweten van de ondeme
ming worden verricht (31). 

De wetgever heeft niet enkel de voorwaarde gesteld dat de corruptiedaad zonder 
medeweten, maar ook zonder machtiging wordt verricht. Er zal dus moeten aange
toond worden dat de betrokkene niet gedekt was door zijn raad van bestuur. Die dek
king kan uitdrukkelijk of impliciet worden gegeven bij het vaststellen van hetman
daat. Wanneer de raad van bestuur akkoord gaat met bepaalde praktijken is er geen 
sprake van ornkoping. Gedurende de parlementaire besprekingen werd het standpunt 
niet weerlegd dat de raad van bestuur ook zijn toestemming zou kunnen geven nadat 
de handeling van actieve of passieve omkoping is verricht. De vraag rijst of deze 
mening wel verenigbaar is met het ogenblikkelijk karakter van het misdrijf (32). 

(29) Senaat, 1997-98, nr. 107 /5, 68. 
(30) Ibidem, 69. 
(31) Kamer, 1997-98, nr. 1664/3, 11 en 14. 
(32) Senaat, 1997-98, nr. 107/5, 72-75. 
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De dubbele voorwaarde van de afwezigheid van kennis en machtiging moet nage
gaan worden langs de kant van de omgekochte, d.i. de dader van de passieve ornko
ping en de persoon ten aanzien van wie de actieve omkoping wordt gepleegd. Die 
vereiste is irrelevant langs de kant van de dader van de actieve omkoping en de per
soon ten aanzien van wie de passieve omkoping wordt gepleegd. 

II. Bestraffing 

De strafmaat wordt bepaald door artikel 504ter. 

Het misdrijf van private ornkoping werd toegevoegd aan de lijst van misdrijven die 
aanleiding kunnen geven tot het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden om 
bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen omschreven in het 
K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze wetge
ving grondig werd gewijzigd door de wet van 2 juni 1998. 

De regels inzake extraterritoriale toepassing van de strafwet zijn niet van toepassing 
op de private corruptie (33). 

(33) Ibidem, 20. 
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§ 4. EEN EERSTE VOORLOPIGE BALANS 

I. De omkoping van openbare ambtenaren 

De verruiming van de kring van personen die ( of ten aanzien van wie) het misdrijf 
kunnen plegen ( of kan gepleegd worden) is onder verschillende oogpunten gelukkig 
te noemen. 

De beperkingen tot Belgische ambtenaren was wellicht te verdedigen in de vorige 
eeuw. Het ging toen vooral om de rechtschapenheid en de eerlijkheid van de eigen 
ambtenaren. Daarom had de rechtspraak beslist dat ambtenaren van een vreemde 
Staat die zich schuldig maken aan passieve omkoping niet onder de toepassing van 
bepalingen uit het Strafwetboek vielen, ook al oefenen zij hun ambt in België uit met 
de goedkeuring van de Belgische regering. De wetgever had immers enkel de be
scherming van het eigen openbaar ambt op het oog (34). De wetgever had evenmin 
de internationalisering van de verschillende nationale openbare ordes kunnen voor
zien. De opvulling van de leemte m.b.t. de internationale ambtenaren is dan ook toe 
te juichen, des te meer dat verschillende internationale organisaties in België geves
tigd zijn. 
Daarentegen blijven vragen rijzen omtrent de nieuwe notie "personen die een open
baar ambt uitoefenen". Een van de meest nijpende vragen in dit verband betreft de 
privatisering van een aantal grote overheidsbedrijven. Deze bedrijven werden geher
structureerd. De gebruikelijke administratieve controles werden versoepeld. Het toe
zicht van de Staat valt meer en meer weg. Wellicht kan een openbare dienst verze
kerd zijn door een organisatie van privaatrecht. Desniettemin rijst de vraag naar de 
bruikbaarheid van de traditionele definitie van het begrip openbare dienst, ais zijnde 
een organisme dat door de regeerders opgericht is om in een collectieve behoefte te 
voorzien en dat onder hun controle staat. Ook wanneer de administratie haar toe
vlucht neemt tot procédés van het privaatrecht o.m. voor de vorm van de openbare 
dienst, gelden terzake een aantal beginselen, waaronder het beginsel van de gelijk
heid van de rechtsonderhorigen inzake benuttiging. 

Sedert de wet van 20 maart 1991 zijn autonome overheidsbedrijven in het leven ge
roepen geweest. Deze bedrijven verzekeren een openbare dienst in een beperkt aan
tal gevallen waarbij zij wettelijk omschreven taken uitvoeren. Voor het overige hou
den zij zich bezig met concurrentiële activiteiten. De vraag rijst of de verantwoorde
lijken van deze autonome bedrijven, die kunnen blootgesteld zijn aan omkoping, in 
al de gevallen waarin zij bevoegd zijn om beslissingen te nemen aangemerkt kunnen 
worden ais personen die een openbaar ambt uitoefenen (35). Gedurende de discus
sies over private omkoping, heeft een senator gezegd dat men kan stellen dat perso
nen die door overheidsinstanties worden aangewezen om een aangelegenheid van 

(34) Cass., 19 juli 1921, Pas., 1921, I, 459. 
(35) Zie voor een functionele benadering o.m. R.v.St., S.A. Scailquin, 4 juli 1995, nr. 54.281; R.v.St., 
A.M.G. Consultant 22 april 1997, nr. 65.975; R.v.St., S.A. Travaux, 11 februari 1998, nr. 71.754. Zie ook 
Cass. 14 februari 1997, R. W.. 1997-98, 1433, concl. adv.-gen. Dubrulle. 
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algemeen belang te beheren niet tot de private sector behoren (36). Deze bewering 
lijkt niet alle problemen op te lossen. 

De weglating van de vereiste van een pact tussen de omkoper en de omgekochte 
ambtenaar (37) zal natuurlijk de bewijslast aanzienlijk vergemakkelijken, al moet 
worden vastgesteld dat de rechtspraak soms weinig zware eisen te dezen stelde (38). 

1.v.m. het doel van de gedraging zal de uitbreiding tot het gebruik van de echte of 
vermeende invloed een einde stellen aan een zeker gebrek aan samenhang die de 
rechtspraak soms vertoonde. De rechtspraak had wel stappen en interventies van een 
ambtenaar voldoende geacht (39). Doch zij had geoordeeld dat het niet volstond dat 
de handeling de hoedanigheid van de ambtenaar onwaardig is ( 40). De ambtenaar die 
zijn hoedanigheid, en niet enkel zijn ambt, misbruikte door zijn rechtstreekse of on
rechtstreekse invloed ten dienste te stellen was niet strafbaar (41). Het misbruik van 
de echte of de vermeende invloed zou in de toekomst onder meer kunnen betrekking 
hebben op de gedraging van een ambtenaar die mits vergoeding zijn invloed gebruikt 
voor een particulier belang (42). 

Mocht de balans dus eerder positief zijn, dan <lient toch te worden opgemerkt dat nog 
steeds vereist is dat de vraag of het voorstel de beoogde gedraging in de tijd vooraf
gaat. De corruptiemiddelen moeten noodzakelijkerwijze vooraf aangewend zijn 
(43). De aanneming van geschenken a posteriori is slechts strafbaar indien de giften 
de uitvoering van een vroegere belofte betreffen ( 44) of bedoeld waren om de stelsel
matige inschikkelijkheid van een ambtenaar te bekomen voor toekomstige handelin
gen (45). Daarbij rijst natuurlijk de vraag of geschenken van ondernemingen wel al
tijd betrekking hebben op het verleden en nooit bestemd zijn voor de toekomst ( 46). 

II. Private omkoping 

De creatie van het nieuw misdrijf van private omkoping zal meer dan waarschijnlijk 
talrijke vragen doen rijzen. 

Tijdens de parlementaire besprekingen werd gewag gemaakt van promotieacties van 
sommige farmaceutische bedrijven die aan artsen en apothekers aangeboden wor
den, zoals snoepreisjes. Er werd ook gesproken over de verkoop van een onderne-

(36) Senaat, 1997-98, nr. 107/5, 20. 
(37) Cass.19 april 1983, Arr.Cass., 1982-83, 988; Cass., 5 april 1996, Arr.Cass., 1996, 247. 
(38) Brussel, 21 december 1972, Pas., 1973, 11, 69; Corr. Brussel, 18juni 1975, Pas., 1976, III, 42. 
(39) Cass., 14 december l 960,Arr.Cass., 1961, 365; Brussel, 17 juni 1994, R.D.P., 1996, 1014, noot A.M. 
Beernaert. 
(40) Cass., 17 maart 1981, Arr.Cass., 1980-81, 786. 
(41) M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, op.cit., IV, 292. 
(42) A. MARCHAL en J.P. JASPAR, op.cit., I, nr. 1282. 
(43) M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, op.cit., IV, 292 en 310. 
(44) Corr. Brussel, 18juni 1975, Pas., 1976, III, 42. 
(45) Cass., 25 juni 1976, Arr.Cass., 1976, 1207. 
(46) A. MARCHAL en J.P. JASPAR, op.cil., 1, nr. 1287. 
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ming aan de laagste bieder terwijl blijkt dat de zoon van de verkoper ingevolge een 
stilzwijgende overeenkomst wordt opgenomen in het directiecomité van de oveme
mer. De verbeeldingskracht van de parlementsleden was blijkbaar groot, aangezien 
aan de minister ook de vraag werd gesteld of de aankoopdirecteur van een grootwa
renhuis die het bod aanvaardt een nieuw koffieproduct aan de man te brengen nadat 
de koffiehandelaar hem een moeilijk te verkrijgen ticket voor de finale van het we
reldkampioenschap voetbal schenkt schuldig is aan private omkoping (47). 

Los van deze kleurrijke vragen rijst de meer emstige vraag of de aangenomen defini
tie van private omkoping de gelegenheid biedt om op te treden tegen praktijken 
waarvan het wetsvoorstel Lallemand het sociaal-economisch belang benadrukte en 
waarvan beweerd werd dat zij de mechanismen van de economie zelf aantasten (48). 

De goedgekeurde tekst beoogt in de eerste plaats niet de ondememingen in hun eco
nomische activiteiten en hun onderlinge transacties te bestraffen, maar wel hun be
stuurders, zaakvoerders of aangestelden die de eigen ondememing schade berokke
nen. Een senator heeft doen opmerken dat de vereisten van de afwezigheid van ken
nis en van machtiging betekent dat er niet kan worden opgetreden tegen praktijken 
waarmee wellicht de raad van bestuur akkoord gaat, maar waarmee de openbare opi
nie niet instemt (49). Dezelfde discussie werd ook in de Kamer gevoerd. De minister 
herhaalde dat de wettekst in eerste instantie de bescherming van de ondememing 
beoogt. Een aannemer die aan een ander bedrijf een belangrijke som geeft om zich 
van de markt voor een bepaalde overheidsopdracht terug te trekken kan niet wegens 
private omkoping worden vervolgd (50). 

Nochtans rijst de vraag of die praktijken niet een bepaald sociaal-economisch belang 
hebben en de mechanismen van het bedrijfsleven niet kunnen ontregelen om de be
woording van de toelichting van het oorspronkelijk wetsvoorstel te hememen. 
De vraag zou ook anders kunnen geformuleerd worden rekening houdend met de 
toelichting van de regeringsamendementen. De aangenomen tekst stelt enkel indivi
duele gedragingen strafbaar zoals het aangehaald voorbeeld van de aankoopdirecteur 
van het grootwarenhuis die zich laat ompraten om een nieuw koffieproduct te koop 
aan te bieden nadat hem een ticket van de finale van het wereldkampioenschap voet
bal wordt aangeboden. Zijn deze gedragingen de handelingen die de Regering be
doelde wanneer zij wees op de noodzaak een specifiek strafrechtelijk wapen te creë
ren tegen oneerlijke praktijken die schadelijk zijn voor het intem evenwicht van de 
ondememingen en die daardoor de economische openbare orde kunnen destabilise
ren (51)? Dit gevaar bestaat eerder wanneer ondememingen erin slagen ten gevolge 
van transacties die hun raden van bestuur kennen en goedkeuren belangrijke op
drachten weg te kapen door immorele middelen in de plaats van meer rechtschapen 
concurrenten. De indruk bestaat dat de wetgever het begrip "private omkoping" zo
danig strikt heeft omschreven dat hij de doelstellingen van zijn initiatief over het 
hoofd heeft gezien. 

(47) Senaat, 1997-98, or. 107/5, 73-75. 
(48) Senaat, 1995, or. 107/1, 2. 
(49) Seoaat, 1997-98, or. 107/5, 74. 
(50) Kamer, 1997-98, or. 1664/3, 12. 
(51) Seoaat. 1997-98, or. 107/5, 12-13. 
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PRIV AA TRECHTELIJKE AS PECTEN V AN PRIVA TE OMKOPING 

§ 1. ALGEMENE INLEIDING 

De twee onderwerpen die in deze bijdrage aan bod komen, situeren zich beide in de 
sfeer van omkoping. Ze verschillen echter substantieel van elkaar, zowel op het vlak 
van de rechtstak die de invalshoek vormt van de analyse van de omkoping (privaat
dan wel strafrecht) als op het vlak van de hoedanigheid van de omgekochte 
(respectievelijk omkoping van privé-personen en omkoping van buitenlandse ambte
naren). 

In een eerste bijdrage wordt ingegaan op de privaatrechtelijke gevolgen van de om
koping van een private persoon. 

In een tweede bijdrage wordt het misdrijf van omkoping van buitenlandse ambtena
ren geanalyseerd. Op 23 maart 1999 werd immers de wet "betreffende de bestraffing 
van corruptie" gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (1). Eén van de gevolgen van 
deze wet is de strafbaarstelling van de omkoping van buitenlandse ambtenaren. De 
(recente) internationale verplichtingen die België heeft aangegaan in het kader van 
de OESO en in het kader van de Europese Unie vormen het denkkader voor deze 
analyse. 

(1) De voornaamste stukken van de parlementaire voorbereiding zijn: 
Senaat: 
• Het oorspronkelijke wetsvoorstel van de heer LALLEMAND: Wetsvoorstel betreffende de bestraffing 

van corruptie, Pari. St. Senaat, B.Z. 1995, nr. 1-107/1. 
• De amendementen en de verantwoording van de regering: Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van 

corruptie, Pari. St. Senaat, 1997-1998, nr. 1 - 107/4. 
• Het Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer FORET, Pari. St. Senaat, 

1997-1998, nr. 1-107/5. 
• Het wetsontwerp dat overgezonden werd naar de Kamer: Wetsontwerp betreffende de bestraffing van 

corruptie, Pari. St. Senaat 1997-1998, nr. 1 - 107 /11. 
Kamer: 
• Verslag namens de Commissie voor de Justitie, uitgebracht door de heer DU BUS DE WARNAFFE, 

Pari. St. Kamer, 1998-1999, nr. 1664/3. 
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§ 2. ENKELE PRIV AATRECHTELIJKE AS PECTEN V AN PRIVA TE 
OMKOPING 

1. Inleiding en plan 

A. Inleiding 

Tot op heden stond vooral de omkoping van openbare ambtenaren in de belangstel
ling, meer bepaald bezien vanuit een straftechtelijke hoek. Door de recente wetge
ving inzake de strafbaarstelling van omkoping in de private sector (2), mag verwacht 
worden dat ook deze vorm van omkoping binnenkort de nodige aandacht zal krijgen 
vanuit strafrechtelijke hoek. Ook op Europees niveau worden immers initiatieven 
genomen inzake de strafrechtelijke beteugeling van omkoping in de private sector 
(3). 

De privaatrechtelijke gevolgen van private omkoping daarentegen kregen, niet enkel 
in het Belgische recht, geen of weinig aandacht ( 4 ). 

Dit is verwonderlijk. Immers, uit het feit dat pas recent de private omkoping strafbaar 
werd gesteld, mag men niet a contrario afleiden dat dergelijke praktijken (civiel
rechtelijk) geoorloofd waren (5). De nieuwe artikelen 504bis en ter Sw. scheppen 
enkel de strafbaarheid van private omkoping en passen deze strafbaarheid in in het 
arsenaal van sanctionerende (privaatrechtelijke) regelingen die al langer bestaan (6). 

Bedoeling van voorliggende bijdrage is de privaatrechtelijke aspecten van 
private omkoping na te gaan. Formeel gezien ligt deze bijdrage derhalve buiten het 

(2) Wet betreffende de bestraffing van corruptie, B.S. 23 maart 1999. België is naast Luxemburg één van 
de laatste landen om private omkoping te criminaliseren: C. F. RUTER, A. J. HOEKEMA, "Omkoping 
van anderen dan ambtenaren", T.S.R. 1968, (132), 138 (Engeland was het eerst: 1907, daarna kwamen: 
Duits land in 1909, Frankrijk in 1919, Oostenrijk in 1923, Zweden in 1931, Zwitserland in 1943 en Neder
land in 1967). 
(3) Gemeenschappelijk optreden inzake corruptie in de privésector Raad, 22 december 1998, PB. L. 31 
december 1998, ail. 358, 2. 
(4) Zie voor België: R. ANDERSEN, P. NIHOUL, "La corruption: problématique générale et état de 
question", Ann. Dr. Louv. 1998, (147), 157-160. Zie voor Nederland: O. DE SAVORNIN LOHMAN, 
"Enige civielrechtelijke aspecten van omkoping", in Lugdunum Batavorum Juri Sacrum, Kluwer, 1982, 
127-158; A.F.M. DORRESTEIJN, Corruptie en Privaatrecht, Gouda Quint; L. SALOMONSON, Steek
penningen, diss. Leiden, 1925, 65 e.v. Zie voor Frankriik: L. NOEL, De la corruption d'employés 
d'entreprises privées, th. Rennes, 1936, 101-105; J. LEVY-CAEN, De la corruption des employés en 
droit français et en droit anglais, th. Paris, 1934, 62-85. 
Zie voor de invloed van (publieke) omkoping op arbitrage onder andere: J. MALHERBE, Y. FRANCOIS, 
J.-Ch. PAPEIANS DE MORCHOVEN, "Les commissions illicites et l'arbitrage", R.D.C.l. 1997, 51-72; 
E. ROBINE, "L'évolution de l'arbitrage commercial international: cas des dernières années (1990-
1995)", I.B.L.J. 1996, 145 e.v. 
(5) Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie (wetsvoorstel LALLEMAND), Pari. St. Senaat 
1997-1998, nr. 1 - 107/4, 12 (corruptie door werknemer is zware fout); Wetsvoorstel betreffende de be
straffing van corruptie, Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de heer FORET 
(hierna Verslag FORET), Pari. St. Senaat 1997-1998, nr. 1-107/5, 5, 21 ("burgerlijke aansprakelijkheid 
wordt gecriminaliseerd"). 
(6) Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie, toelichting, Pari. St. Senaat, B.Z. 1995, nr. 1-
107/1, 7; Zie voor Nederland: C. F. RUTER, A. J. HOEKEMA, o.c., T.Str.R. 1968, 135. 
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thema dat door Professor DE NAUW behandeld wordt en buiten het centrale thema 
van deze bundel, het ( ondememings-) strafrecht. lnhoudelijk is dit echter geenszins 
het geval. Immers zal blijken dat een aantal leerstukken in het vennootschaps-, ver
bintenissen-, contracten- en arbeidsrecht er, net ais het nieuwe art. 504bis en ter Sw., 
op gericht zijn het misbruik van een (vertrouwens-) functie voor eigen gewin te sanc
tioneren en, wat meer is, te pogen dit misbruik te herstellen. 

In deze bijdrage wordt ingegaan op de gemeenrechtelijke behandeling van private 
omkoping. Bijzondere wetten, bijvoorbeeld inzake bedrijfsrevisoren (7) en architec
ten (8), en deontologische voorschriften komen niet aan bod. 

B. Een concreet voorbeeld 

Teneinde het onderwerp op een concretere wijze te kunnen behandelen en het ook 
wat in te perken, is het verduidelijkend het volgende typevoorbeeld voor ogen te 
houden bij de bespreking van de problematiek (9). 

C is een bestuurder of een beheerder van een vermogen (bijvoorbeeld een vennoot
schap). Deze vennootschap wil een belangrijke machine aankopen. B, één van de 
mogelijke leveranciers, benadert de heer C die door zijn positie binnen de vennoot
schap een belangrijke roi speelt bij de onderhandelingen en een reële invloed uitoe
fent op de keuze van de leverancier. B betaalt C steekpenningen en onder invloed van 
C komt de koopovereenkomst tussen de vennootschap en B tot stand. De betaling 
van de steekpenningen blijft verborgen voor de vennootschap. 

Twee opmerkingen dienen te worden gemaakt omtrent dit voorbeeld. 

In het typevoorbeeld wordt van een gift van geld uitgegaan. Het spreekt echter 
vanzelf dat ook giften in natura kwalificeren ais «voordelen van welke aard ook» 
(art. 504bis Sw.) en aanleiding kunnen geven tot omkoping (10). Bij giften in natura 

(7) Art. 64ter, derde lid Venn.W. strafbaar gesteld door 204, 5°. Zie ook art. 11 K.B. van 10 januari 1994 
betreffende de plichten van de bedrijfsrevisoren, B.S. 18januari 1994, err. B.S. 22 april 1994. 
(8) Wei van 20 februari 1939 betreffende de bescherming van de titel en het beroep van architect (B.S. 
25 maart 1939) op grond waarvan overeenkomsten die voorzien in een betaling van de aannemer aan de 
architect ongeoorloofd zijn: Kh. Bergen 24 april 1939, Pas.1940, III, 42, noot; Rb. Brussel 18 maart 1965. 
J.T. 1965, 367; M.-A. FLAMME, J. LEPAFFE, Le contrat d'entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 216, 
nr. 334; P. VAN OMMESLAGHE, "Les obligations. Examen de jurisprudence (1968-1973)", R.C.J.B. 
1975, 477, nr. 33. 
(9) Zie Arr. Rb. Assen 23 oktober 1984, N.J. 1985. nr. 829, 2716. Zie voor een aantal andere voorbeelden 
die bestraft worden via het misdrijf van misbruik van vertrouwen: Cass. fr. 22 au gus tus 1895, Bull. 1895, 
nr. 233 (een bestuurder van een vennootschap komt met de hoofdaannemer overeen de vennootschap te 
veel te laten betalen aan de onderaannemers en bestuurder en hoofdaannemer verdelen het teveel betaal
de ); R.P.D.B., tw. Abus de confiance, nr. 51 (een lasthebber laat zich bij de aankoop van een wagen ornko
pen door de verkoper). 
( 10) Zelfs een moreel voordeel lijkt voldoende te zijn: Verslag FORET, 73 (benoeming van een zoon van 
de omgekochte in het directiecomité van de omkoper-overnemer); cf. infra. Zie inzake patrimoniale voor
delen in natura eveneens: Luik 17 november 1948. R. W. 1948- 1949, 621 (eten en drinken aanbieden); 
Brussel 23 januari 1981, Pas. 1981, II, 36 ( omkoping van een kabinetsmedewerker door gift van een 

.. .! ... 
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echter zal het opzet van de omkoper om om te kopen moeilijker te bewijzen zijn 
(11 ). 

In het voorbeeld wordt uitgegaan van een beheers- of bestuursverhouding tussen de 
vennootschap en C. Echter, om het even welke rechtsverhouding tussen de vennoot
schap en C kan een bran zijn van de macht die C uitoefent op de keuze door de ven
nootschap (C ais bestuurder, lasthebber, kaderlid-werknemer, makelaar, ... ). Het is 
zelfs mogelijk dat C deze macht louter op een feitelijke basis uitoefent, buiten elke 
( contractuele) rechtsverhouding om. 

C. Methode 

Teneinde de privaatrechtelijke aspecten van private omkoping te behandelen, zou 
men kunnen overlopen welke de houding is van elke rechtstak ( contracten-, verbinte
nissen-, vennootschaps-, arbeidsrecht) ten opzichte van de private omkoping. In deze 
bijdrage heb ik er echter voor geopteerd om, in plaats van systematisch de relevante 
rechtstakken te overlopen, het probleem te benaderen vanuit de driehoeksverhouding 
die een private omkoping is en de relevantie van elk van deze rechtstakken na te gaan 
in de volgende drie verhoudingen: 

1. de verhouding omkoper (B) - omgekochte (C); 
2. de verhouding omkoper (B) - vennootschap, zijnde het slachtoffer van de om

koping; 
3. de verhouding omgekochte (C) - slachtoffer. 

II. Verhouding omkoper - omgekochte; nietigheid wegens strijdigheid met de 
openbare orde of de goede zeden 

A. Inleiding 

Private omkoping omvat twee zijden. Langs de zijde van de omkoper wordt er ener
zijds een voordeel aangeboden (actieve omkoping). Langs de zijde van de omge
kochte, is er een vraag naar of een aanvaarding van een voordeel (passieve omko
ping) . 

.. ./ ... 
appartement); Antwerpen 30 september 1988, R. W. 1988-1989, 509 (omkoping van ambtenaren door ge
schenken en diners); Brussel 17 juni 1994, R.D.P. 1996, 1014, noot M.-A. BEERNAERT (idem). 
(11) Verslag FORET, 37. Zie ook de vragen van de Heer VERHERSTRAETEN in de Kamercommissie 
voor Justitie (Wetsontwerp betreffende de bestraffing van corruptie, Verslag namens de Commissie voor 
de Justitie, uitgebracht door de Heer DU BUS DE W ARNAFFE (hierna: verslag DU BUS DE 
WARNAFFE), Pari. St. Kamer, 1998-1999. nr. 1664/3) en het antwoord van de minister (verslag DU 
BUS DE W ARNAFFE, 12). Het is duidelijk dat dit probleem zich nog meer zal stellen bij private omko
ping dan bij publieke omkoping. 
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In de nieuwe wet maken deze twee eenzijdige rechtshandelingen afzonderlijk een 
volwaardig misdrijf van omkoping uit. Het is niet meer vereist, zoals wel het geval 
was in het oude recht inzake publieke omkoping ( 12), dater een aanvaarding is door 
de omgekochte van het aanbod van de omkoper om zijn invloed aan te wenden. 

Nieuw art. 504bis, § 1 Sw. (passieve omkoping-handeling van de omgekochte) ver
biedt immers het "feit dat een persoon ... rechtstreeks of door tussenpersonen, voor 
zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard 
dan ook vraagt of aanneemt, om zonder medeweten en zonder machtiging van, al 
naargelang het geval de raad van bestuur of de algemene vergadering, de lastgever of 
de werkgever, een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakke
lijkte handeling te verrichten of te laten". 

Nieuw art. 504bis, § 2 Sw. (actieve omkoping - handeling van de omkoper) verbiedt 
"het ... voorstellen aan een persoon ... van een aanbod, een belofte of een voordeel 
van welke aard dan ook voor zichzelf of voor een derde om zonder medeweten en 
zonder machtiging ... een handeling van zijn functie of een door zijn functie verge
makkelijkte handeling te verrichten of na te laten". 

Meestal zal er tussen de omkoper en de omgekochte een wederkerige overeenkomst 
bestaan (13). De omgekochte verbindt zich er dan toe bepaalde stappen te zetten bij 
het slachtoffer op dewelke hij een zekere invloed uitoefent. De omkoper van zijn 
kant biedt bepaalde voordelen aan opdat de omgekochte deze stappen zou zetten. 

De vraag naar de nietigheid wegens de strijdigheid met de openbare orde mag echter 
niet beperkt worden tot de vraag naar nietigheid van deze overeenkomst. In voorko
mend geval dienen ook de twee eenzijdige rechtshandelingen, waaronder het aanbod 
gedaan door de omkoper, te worden beoordeeld op hun conformiteit met de openbare 
orde. 

Drie (chronologisch te onderscheiden) hypotheses kunnen worden onderscheiden: 
( 1) de omkoper doet een aanbod waar geen reactie op komt; (2) er komt een wederke
rige overeenkomst tot stand en de steekpenningen zijn nog niet betaald; (3) er komt 
een wederkerige overeenkomst tot stand en de steekpenningen werden reeds betaald. 

( 12) Cass. 19 april 1983, Arr.Cass. 1982-83, 988; Cass. 4 maart 1987,Arr.Cass. 1986-87, 884; Antwerpen 
30 september 1988. R. W. 1988-1989, 509. 
( 13) Het bestaan van een overeenkomst maakt wel een verzwarende omstandigheid uit. Nieuw artikel 
504ter, § 2 Sw: "Indien de vraag ... gevolgd wordt door een voorstel ... evenals in het geval het voorstel ... 
aangenomen wordt, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 
frank tot 50.000 frank of één van die straffen." Wetsontwcrp betreffende de bcstraffing van corruptie, 
Verslag namens de Commissie voor de Justitic, uitgebracht door de Heer DU BUS DE WARNAFFE 
(hierna: verslag DU BUS DE W ARNAFFE), Gedr. St. Kamer, 1998-1999, nr. 1664/3. 
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B. Eerste geval: de omkoper doet een aanbod 

1. STRIJDIGHEID V AN HET AANBOD MET DE OPENBARE ORDE 

Door de recente wetswijziging is het enkele aanbod, gedaan door de omkoper, straf
baar. Er wordt niet meer vereist dater een overeenkomst, een pactum corruptionis, 
tot stand komt. 

De nieuwe strafbepaling geeft sterke indiciën aan om te oordelen dat de overeen
komst tussen omkoper en omgekochte strijdig is met de openbare orde (14). 

Het bestaan van een strafbepaling is echter niet voldoende (15). Er moet nagegaan 
worden of de oorzaak van deze rechtshandeling geoorloofd is. Uit de artikelen 1108 
en 1131 tot 1133 van het B.W. volgt immers dater voor de geldigheid van een rechts
handeling, zowel bilateraal als unilateraal, niet enkel een oorzaak aanwezig moet zijn 
(16), maar dat deze oorzaak tevens geoorloofd moet zijn (17). 

Ook inzake eenzijdige rechtshandelingen wordt het vereiste gesteld dat de oorzaak 
ervan geoorloofd dient te zijn (18). 

Strijdt de omkoping van een private persoon met de goede zeden of met de openbare 
orde, met de "moraal voortkomend uit de gewoontes en tradities van het Belgische 
volk" (19)? Alhoewel deze begrippen evolueren en inherent vatbaar zijn voor inter
pretatie, luidt het antwoord m.i. positief (20). 

De rechtspraak die hieromtrent is gepubliceerd, bevestigt dit. 

(14) J. LEVY-CAEN, o.c., De la corruption des employés en droit français et en droit anglais, 76. 
(15) Het bestaan van een strafbepaling is evenwel niet voldoende: H. DE PAGE, Traité, t. II, 704, nr. 
780bis. Zie ook: J. DABIN, Théorie de la cause, Brussel, 1919, 328, nr. 344; A. DEBERSAQUES, noot 
onder Luik 11 januari 1949, R.C.J.B. 1950, (323), 326. 
(16) Cass. 13 november 1969, Arr.Cass. 1970, 261; Pas. 1970, I, 234; R.C.J.B. 1970, 326, noot P. VAN 
OMMESLAGHE; Cass. 5 november 1976, Arr. Cass. 1977, 268 en R. W. 1977-1978, 440, noot J. THIE
LEMANS en Pas. 1977, 1,267 en R.C.J.B. 1979, 131, noot M. VAN QUICKENBORNE. 
(17) H. CAPITANT, De la cause des obligations, Parijs, 1927, 233, nr. 107; P.A. FORIERS, "L'objet et la 
cause du contrat", in Les obligations contractuelles, éd. Jeune Barreau, Brussel, 1984, (101), 138; R. 
KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, B. DE TEMMERMAN, "Verbintenissen. Overzicht van recht
spraak (1981-1992)", T.P.R. 1994, (171), 412, nr. 157. 
(18) Zie onder andere: Cass. 13 november 1969, Pas. 1970, I, 234 en Arr. Cas.1·. 1970, 261 en R. C.J.B. 
1970, 326, noot P. V AN OMMESLAGHE; Cass. 5 november 1976, Pas. 1977, I, 267 en R. W. 1977-1978, 
440, noot J. THIELEMANS. 
(19) H. DE PAGE, Traité, I, 122, nr. 92. 
(20) Zie ook: Kh. Brussel 18januari 1967, J.C.B. 1967, 170; Cass. fr. 5 december 1911, D. 1913, I, 120; S. 
1913, I, 497 (veearts-controleur wordt betaald door het te controleren slachthuis; opmerkelijk is dat de 
overste van de veearts op de hoogte was en dat de overeenkomst toch ais ongeoorloofd werd beschouwd); 
H. CAPITANT, o.c., 239, nr. 108 (misbruik van een functie door er profijt uit te halen); H. DE PAGE, 
Traité, t. 1, 127 ("Est contraire aux bonnes moeurs toute convention par laque11e une personne vend son 
influence, ou cherche à tirer un bénéfice immoral de ses fonctions ou de la situation particulière dont elle 
jouit"); O. DE SAVORNIN LOHMAN, o.c., 133; J. LEVY-CAEN, o.c., 79; L. SALOMONSON, o.c., 70 
e.v.; B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, Droit civil, les obligations (le contrat), LITEC, 1998, 314, 
nr. 871. 
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Zo oordeelde de rechtbank van Koophandel te Brussel (21) inzake een ge
heim commissieloon dat uitbetaald werd om de aankoop van een kraan door 
een ondememing te bespoedigen dat "het afkopen van de welwillendheid van 
een tussenpersoon ... indruist tegen de goede zeden en meer bepaald tegen de 
economische ethiek". 

In 1918 besloot het Hof van Beroep te Parijs (22) tot de nietigheid van een 
overeenkomst tussen een verzekeringsmakelaar-omgekochte en een bedrijf
omkoper ten nadele van de verzekeringsmaatschappij wegens ongeoorloofd
heid van de oorzaak van de overeenkomst. 

De rechtspraak oordeelt, doch niet op een overtuigende wijze, op dezelfde 
wijze inzake de omkoping van buitenlandse ambtenaren. Aan het Hof van 
Beroep te Gent (23) werd het volgende geval voorgelegd. Een Belgische on
dememing sluit een overeenkomst af met een tussenpersoon. De taak van de 
tussenpersoon bestaat erin de nodige stappen te zetten bij de Pakistaanse 
overheid opdat de Belgische ondememing een overheidsopdracht in de wacht 
zou kunnen slepen. De Belgische ondememing krijgt de opdracht toegewe
zen, maar weigerde de commissies te betalen aangezien de overeenkomst met 
de tussenpersoon nietig zou zijn wegens ongeoorloofde oorzaak ( omkoping 
van buitenlandse ambtenaren). Het Hof van Beroep te Gent (24) stelt in alge
mene bewoordingen dat een overeenkomst die erop gericht is een betaling te 
verrichten teneinde de omgekochte ertoe aan te zetten zijn functie te misbrui
ken, ongeoorloofd is (25). Het Franse recht is in dezelfde zin gevestigd (26). 
Het is van belang op te merken dat de omkoping van buitenlandse ambtenaren 
in 1986 nog niet strafbaar was in België (27). 

Ook de parlementaire voorbereiding van de recente wet inzake strafbaarstelling van 
private omkoping biedt argumenten ter ondersteuning van de stelling dat private 
omkoping strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. In de parlementaire 
voorbereiding wordt immers gesteld dat private corruptie, evenals publieke omko
ping, "de mechanismen aantast die onze economie reguleren" (28), doordat "beide 
een gevaar vormen voor het algemeen belang dat ondergeschikt wordt gemaakt aan 
het nastreven van een onrechtmatig particulier belang" (29). 

(21) Kh. Brussel 18januari 1967,J.C.B. 1967, 170. 
(22) Cour Paris 21 januari 1918, Journ. Trih. Corn. 1918-1919, 389. 
(23) Gent 16januari 1986,J.T. 1989, 108. 
(24) Gent 16 januari 1986, J. T. 1989, ( 108), eerste kolom, tweede alinea. 
(25) Het Hof oordeelde in casu echter dat de omkoping niet was bewezen. 
(26) Réq. 5 februari 1902, S. 1902, I, 389; Réq. 15 maart 1911, D. 1911, 1, 382; Parijs 31 december 1903, 
S. 1905, II, 206; J. GHESTIN, o.c., 894, nr. 885. 
(27) Cass. 19 juli 1921, Pas. 1921, I, 459 en R.D.P. 1921, 948, derde overwegende (omkoping van een 
Franse ambtenaar); Brussel 10 mei 1924, Pas. 1924, Il, 178; Les Novel/es, Droit pénal, Il, 176, nr. 4384; 
Brussel 3 januari 1923, R.D.P. 1923, 163 en B.J. 1923, 375; R.P.D.B .. tw. Forfaiture, nr. 18. Cf. infra. 
(28) Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie (wetsvoorstel LALLEMAND), Pari. St. Se
naat, B.Z. 1995, nr. 1-107/1, 1. 
(29) Wetsvoorstel LALLEMAND, Pari. St. Senaat, B.Z. 1995, nr. 1 - 107/1, 2. Zie ook: Verslag FORET, 
16. 
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Het dient wel te worden opgemerkt dat men de parlementaire voorbereiding op zich
zelf beschouwd, los van de reeds bestaande rechtspraak en rechtsleer, niet als een 
doorslaggevend argument kan beschouwen om te besluiten tot de strijdigheid van 
private omkoping met de openbare orde. Het was er de Belgische wetgever bij de 
invoering van dit misdrijf immers eveneens om te doen de private belangen van de 
vennootschap, lastgever of werknemer te beschermen (30). 

Op Europees niveau stelt de aanhef van het Gemeenschappelijk Optreden van de 
Raad inzake corruptie in de privésector (31) dat "corruptie de eerlijke concurrentie 
vervalst, het beginsel van open en vrije markten en in het bijzonder de goede werking 
van de interne markt aantast en strijdig is met de doorzichtigheid en de toegankelijk
heid van de internationale handel" (32). 

2. ÜEVOLGEN V AN DE NIETIGHEID: NIET-AFDWINGBAARHEID V AN HET AANBOD 

Op grond van de absolute nietigheid van de rechtshandeling kan men de nakoming 
ervan niet in rechte afdwingen. Dit is een toepassing van het adagium "nemo auditur 
suam propriam turpitudinem allegans". 

C. Tweede geval: de overeenkomst tussen omkoper en omgekochte is totstandgeko
men 

1. ABSOLUTE NIETIGHEID WEGENS ONGEOORLOOFDE OORZAAK 

Op de ongeoorloofdheid van de oorzaak werd hierboven al ingegaan naar aanleiding 
van de behandeling van het aanbod van de omkoper. Er dient nog te worden nage
gaan of de private omkoping ais een oorzaak van de overeenkomst kan worden be
schouwd. 

Gekoppeld aan de «moderne» (33) visie van het oorzaakbegrip, is er sprake van een 
ongeoorloofde oorzaak van een overeenkomst indien de doorslaggevende beweeg
reden van beide (34) partijen om een bepaalde overeenkomst aan te gaan en die 

(30) Verslag FORET, 74. Zie ook: J. LEVY-CAEN, o.c., 79-80. 
(31) Gemeenschappelijk optreden inzake corruptie in de privésector Raad, 22 december 1998, PB. L. 31 
december 1998, ail. 358, 2. 
(32) Het is evenwel interessant te zien dat het Europese initiatief en de Belgische wet fundamenteel van 
elkaar verschillen inzake het verdedigde rechtsbelang. Het Europese Gemeenschappelijk optreden be
schermt de werking van de interne markt. Het Belgische initiatief daarentegen heeft hoofdzakelijk voor 
ogen de onderneming te beschermen. Dit fundamenteel verschil in visie uit zich in het feit dat de Belgische 
wet het onweten van de meerdere vereist voor de stratbaarheid, daar waar het Gemeenschappelijk optre
den dit niet vereist. 
(33) Cass. 25 november 1982, Arr.Coss. 1982-83, 425; R. W. 1984-85, 1437, noot E. DIRIX; Cass. 16 no
vember 1989, Arr.Coss. 1989-90, 371; P.A. FORIERS, o.c., 142; R. KRUITHOF, e.a., o.c., T.P.R. 1994, 
400, nr. 151; P. VAN OMMESLAGHE, "Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et 
la doctrine moderne", noot onder Cass. 13 november 1969, R.C.J.B. 1970, 354, nr. 18. 
(34) Zie Brussel 8 september 1984, T.B.H. 1985, (277), 280, tweede overwegende, noot D. DEVOS. Deze 
oplossing wordt echter betwist. Zie hierover: R. KRUITHOF, o.c., T.P.R. 1994, 412, nr. 157. De rechts
leer lijkt het er wel over eens te zijn dat deze oplossing geldt in het geval van een wederkerige overeen
komst: W. V AN GER VEN, Verbintenissenrecht, Acco, 5de ed., 1997, 1, 80. 
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behoort tot de contractuele sfeer, strijdig is met de openbare orde of goede zeden 
(35). 

Er bestaat discussie (36) over het feit of de ongeoorloofde oorzaak gemeen moet zijn 
aan beide contractspartijen teneinde tot de nietigheid te kunnen besluiten. Met pro
fessor V AN OMMESLAGHE (37) kan men echter aannemen dat deze vraag geen 
betrekking heeft op de al dan niet nietigheid van een overeenkomst wegens ongeoor
loofde oorzaak, maar wel dat deze vraag de mogelijkheid betreft om een motief van 
een partij überhaupt te kunnen karakteriseren ais de oorzaak van de overeenkomst. 

Water ook van deze discussie zij, het praktische belang van deze discussie voor de 
nietigheid van de overeenkomst tussen omkoper en omgekochte is gering aangezien 
zowel omkoper en omgekochte weet hebben van de ongeoorloofde oorzaak en hier
aan hebben meegewerkt. Zowel in hoofde van de omkoper ais in hoofde van de om
gekochte is de private omkoping ongetwijfeld een, zoniet het voomaamste, motief 
om de overeenkomst te sluiten. 

2. ÜEVOLGEN VAN DE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN OMKOPER EN OMGEKOCHTE -

"nemo auditur" EN "in pari causa" 

a. De steekpenningen werden nog niet betaald - "nemo auditur suam propriam tur-
pitudinem allegans" 

Dit adagium houdt in dat een partij bij een overeenkomst die strijdig is met de open
bare orde, de uitvoering van deze overeenkomst niet kan vorderen (38). Eike derge
lijke eis zou strijdig zijn met het principe dat absoluut nietige overeenkomsten geen 
rechtsgevolgen kunnen hebben (zie ook de art. 6, 1131 en 1133 B.W.). Eenmaal de 
rechter van oordeel is dat de overeenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid met 
de openbare orde, kunnen noch omkoper, noch omgekochte derhalve de uitvoering 
van de prestatie (bv. de betaling van het commissieloon) vorderen (39). 

(35) D. DEVOS, noot onder Brussel 8 september 1984, T.B.H. 1985, (283), 287; X. DIEUX, "Le contrat: 
instrument et objet du dirigisme", in Les obligations contractuelles, éd. Jeune Barreau, Brussel, 1984, 
(255), 261; P. VAN OMMESLAGHE, "observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et la 
doctrine moderne", noot onder Cass. 13 november 1969, R.C.J.B. 1970, 354, nr. 18. 
(36) Zie hierover: A. DEBERSAQUES, noot onder Luik 11 januari 1949, R.C.J.B. 1950, 323 e.v.; R. 
KRUITHOF, e.a., o.c., T.P.R. 1994, 413, nr. 157; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., R.C.J.B. 1986, 88, nr. 
31. Zie voor Frankrijk: J. GHESTIN, La formation du contrat, in Droit civil, L.G.D.J., 1993, 905, nr. 895; 
V.A. WEILL, Connaissance du motif illicite ou immoral déterminant et exercice de l'action en nullité, in 
Mélanges Marty, 1978, 1165 e.v. 
(37) P. VAN OMMESLAGHE, o.c., R.C.J.B. 1986, 103, nr. 40. 
(38) H. DE PAGE, Traité, t. I, nr. 94; P.-A. FORIERS, o.c., Les obligations contractuelles, 153; R. 
KRUITHOF, e.a., o.c., T.P.R. 1994, 423, nr. 161; C. RENARD, E. VIEUJEAN, Y. HANNEQUART, 
Théorie générale des obligations, in Les Novel/es, droit civil, t. IV, nr. 1166; P. VAN OMMESLAGHE, 
o.c., R.C.J.B. 1975, 466, nr. 28. 
(39) Zie ook: Gent 16 januari 1986, J. T. l 989, 108. 
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In tegenstelling met wat het geval is inzake de toepassing van "in pari causa ... " (zie 
hierna) is een rechter verplicht dit adagium toe te passen (40). 

b. De steekpenningen werden reeds betaald - "in pari causa turpitudinis cessat repi
titio" 

( 1) Algemeen 

Ais algemene regel geldt dat de uitspraak van de nietigheid van een overeenkomst de 
overeenkomst en haar gevolgen retroactief uitwist ( 41 ). Dit uitgangspunt zal tot niet 
veel problemen aanleiding geven indien geen van beide partijen zijn verbintenis 
reeds heeft uitgevoerd. Indien de steekpenningen reeds betaald zijn, kan de omkoper 
deze in principe terugvorderen (42). De vraag of de overeenkomst strijdig is met de 
(straf-)wet dan wel met de openbare orde of goede zeden, heeft geen belang inzake 
de toepasselijkheid van het adagium "in pari causa turpitudinis cessat repititio ". 
Door de rechtsleer en door de rechtspraak wordt aanvaard dat dit beginsel eveneens 
van toepassing is in geval van een schending van de strafwet (43). 

De rechter beschikt in het adagium "in pari causa turpitudinis cessat repititio" over 
een middel om de restitutio in integrum en derhalve de teruggave van de steekpen
ningen te weigeren (44). 
De rechter is echter niet verplicht om dit adagium toe te passen en beschikt derhalve 
over een grote vrijheid bij de beoordeling van de opportuniteit van de toepassing er
van in een concreet geval (45). Het is derhalve moeilijk uitspraken te doen omtrent 
de concrete toepassing van het adagium in de context van private omkoping. 

( 40) Brussel 26 februari 1980, R. W. l 982-1983: uitgesproken na Cass. l O oktober 1975, Arr. Ca.1·s. l 976, 
183; X. DIEUX, o.c., Les obligations contractuelles, 268; P.-A. FORIERS, o.c., Les obligatiom contrac
tuelles, 153; R. KRUITHOF, e.a., T.P.R. 1994, 425, nr. 162; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., R.C.J.B. 
1975, 466, nr. 28. 
(41) M. AUBERT, La répétition des prestations illicites ou immorales en droit français, en droit suisse et 
dans la jurisprudence belge, th. Lausanne, l 954, 13; I. CLAEYS. "Nemo auditur en in pari rnusa: enkele 
twistpunten", R. Cass. 1997, (218), 219; H. COUS Y, "De regels "nemo auditur suam propriam turpitudi
nem allegans" en "in pari causa cessat repetitio" en het cassatiearrest van 8 december l 966", Jur. Falc. 
1966-1967, vierde nr., (5), 8, nr. 7; J. DABIN, nootonder Cass. 8 december 1966, R.C.J.B. 1967, (25), 31; 
H. DE PAGE, Traité, t. II, 697, nr. 777; Conclusies Proc. Gen. R. HAYOIT DE THERMICOURT bij 
Cass. 8 december 1966, R.C.J.B. 1967, (10), 18; C. RENARD, E. VIEUJEAN, "Nullité, inexistance et 
annulabilité en droit civil belge", Ann. Dr. Liège 1964, (243), 26 l ("status quo ante"); W. V AN GERVEN, 
o.c., 86. 
(42) Vgl. Cass. 8 december 1966, R.C.J.B. 1967, 6, Arr.Cass. 1967, 450, R. W. 1967-1968, 397, noot; 
Cass. 24 september 1976, Pas. l 977, I, 101; R. W. 1976-1977, 2269; Cass. 25 mei l 989, Arr.Cass. 1988-
1989, l 125; M. AUBERT, o.c., 14; H. CAPITANT, o.c., 247, nr. 114; P. DE HARVEN, noot onder Gent 
16 mei 1947, R.C.J.B. 1947, ( 194), 203; P. VAN OMMESLAGHE, "Les obligations. Examen de jurispru
dence (1974-1982)", R.C.J.B. 1986, 106. 
(43) Cass. 21 oktober 1942, Pas. 1942, I, 237 (evenwel inzake "nemo auditur"); J. DABIN, noot onder 
Cass. 8 december 1966, R.C.J.B. 1967, (25), 36; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., R.C.J.B. 1975, 468. Zie 
evenwel inzake dwingende wetsbepalingen: I. CLAEYS, "Nemo auditur en in pari causa: enkele twist
punten", R. Cass. 1997, (218), 221; R. KRUITHOF, e.a., "Verbintenissen. Overzicht van rechtspraak 
(1981-1992)", T.P.R. 1994, 428. 
(44) Cass. 8 december 1966, R.C.J.B. 1967, 5; Cass. 24 september l 976, Pas. 1977, I, 101 en R. W. 1976-
1977, 2269. 
(45) Cass. 8 december 1966, R.C.J.B. 1967, 6, noot J. DABIN; H. COUSY, o.c., Jur. Falc. 1966-1967, 
vierde nr., 13 e.v. 
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Toch kan men een poging doen indien men de finaliteit van het adagium van naderbij 
bekijkt. 

(2) Toepassingscriteria van het adagium 

Algemeen wordt als uitgangspunt gesteld dat de teruggave van de reeds gepresteerde 
diensten enkel kan geweigerd worden in functie van het belang van de maatschappe
lijke orde (46). Derhalve mogen individuele belangen, noch van de omgekochte, 
noch van de omkoper die de steekpenningen wenst terug te krijgen, meespelen bij de 
beslissing de restitutio in integrum al dan niet te weigeren ( 47). 

Indirect kunnen individuele belangen wel een rol spelen, meer bepaald indien de te
ruggave een overdreven voordeel zou opleveren voor de éne partij en indien derge
lijk voordeel ( en de niet-teruggave) de nietigheidssanctie zou ontkrachten of haar elk 
preventief karakter zou ontnemen (48). 

(3) Concrete toepassing in geval van omkoping 

Wat zijn de implicaties van deze beginselen voor de verhouding omkoper-omge
kochte? 

Twee gevallen moeten worden onderscheiden naargelang de beoogde overeenkomst 
tussen het slachtoffer van de omkoping en de omkoper al dan niet is totstandgeko
men. 

- De gewenste overeenkomst is totstandgekomen 

M.i. moet men de restitutie van de betaalde steekpenningen weigeren indien de ge
wenste overeenkomst door toedoen van de omgekochte tot stand is gekomen, het
geen in principe het geval zal zijn indien er een lastgevingsovereenkomst bestaat tus
sen de omgekochte en het slachtoffer ( 49). Het toestaan van de restitutie in een der
gelijk geval zou een totaal ongerechtvaardigde verrijking uitmaken in hoofde van de 
omkoper die het beoogde resultaat zou bereiken zonder enige tegenprestatie (50). 
Hierbij komt dan nog dat, zo de schuldvraag een roi kan spelen inzake de beoorde
ling van de gepastheid van "in pari causa ... ", het meestal de omkoper is die het ini-

(46) Cass. 8 december 1966, R.C.J.B. 1967, 10, tweede overwegende; Cass. 24 september 1976, Pas. 
1977, I, (101), 103, derde overwegende; J. DABIN, o.c., R.C.J.B. 1967, 33, nr. 12 ("le refus de répétition 
est un instrument de "protection de l'ordre social""); Conclusies Proc. Gen. R. HA YOIT DE THERMI
COURT bij Cass. 8 december 1966, R.C.J.B. 1967, (10), 23; R. KRUITHOF, e.a., "Verbintenissen. Over
zicht van rechtspraak (1981-1992)", T.P.R. 1994, 430, nr. 165. 
(47) J. DABIN, o.c., R.C.J.B. 1967, 33, nr. 12. 
(48) Cass. 24 september 1976, Pas. 1977, I, (101), 103, derde overwegende; J. DABIN, o.c., R.C.J.B. 
1967, 33, nr. 12; A. DEBERSAQUES, o.c.,R.C.J.B. 1950, 331, nr. 14; R. KRUITHOF, e.a., "Verbintenis
sen. Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", T.P.R. 1994, 427, nr. 164. 
( 49) Zie echter infra. 
(50) Vgl. H. BOONEN, "De rechtsspreuk: nemo auditur propriam turpitudinem allegans", R. W. 1959-
1960, ( 1521 ), 1523 ( deze auteur verwart echter het adagium "nemo ... " met het adagium "in pari cau
sa ... "). 
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tiatief (51) heeft genomen door de omgekochte te benaderen en derhalve een "grote
re" schuld treft (52). 

- De gewenste overeenkomst is niet totstandgekomen of de totstandgekomen over
eenkomst gaat teniet (53) 

Het antwoord moet genuanceerder zijn indien de omgekochte wel de nodige stappen 
heeft ondemomen, maar de beoogde overeenkomst niet is totstandgekomen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij een werknemer zonder lastgevingsbevoegdheid of een 
makelaar die er niet in slaagt zijn of haar werkgever of opdrachtgever te overtuigen. 
Is de weigering van de restitutie in dergelijke gevallen gewettigd? 

M.i. zijn er drie argumenten om de restitutie te weigeren indien de beoogde overeen
komst niet tot stand is gekomen. 

Vooreerst is het schuldcriterium in hoofde van de omkoper hetzelfde ais in het eerste 
geval. De omkoper heeft ook hier het initiatief genomen. 

Belangrijker echter is het ontradingseffect dat gekoppeld wordt aan de nietigheids
sanctie en waarvan reeds geoordeeld werd (55) dat dit kan meespelen bij de beoorde
ling van de opportuniteit van de toepassing van "in pari causa". Indien men besluit 
dat de teruggave van de betaalde steekpenningen gerechtvaardigd is, ook indien de 
beoogde overeenkomst niet tot stand is gekomen, dan gaat er van de burgerrechtelij
ke sanctie van de nietigheid geen enkel ontradend effect uit (56). Indien de steekpen
ningen toch worden gerestitueerd, heeft de omkoper immers niets te verliezen bij zijn 
laakbare poging tot omkoping. 

Een derde, maar niet doorslaggevend, argument bestaat erin dat de omgekochte door 
de nodige stappen te zetten bij het slachtoffer zijn verbintenissen heeft uitgevoerd, 
zelfs al is de overeenkomst niet tot stand gekomen (57). 

III. Verhouding tussen de omkoper en het "slachtoffer" van de omkoping - de 
totstandgekomen overeenkomst 

A. Inleiding 

We gaan er nu van uit dat de omkoping succes heeft gehad en dat de beoogde over
eenkomst tussen de omkoper en het slachtoffer tot stand is gekomen. In dit deel gaan 

(51) Vgl.: A. DEBERSAQUES, o.c., R.C.J.B. 1950, 332, nr. 14. 
(52) In dezelfde zin: Reg. 15 maart 1911, Gaz. Pal. 1911, !, 456 (inzake omkoping van buitenlandse amb
tenaren); J. LEVY-CAEN, o.c., 85. 
(53) Cf. infra inzake de gronden waarop deze overeenkomst kan teniet gaan. 
(54) Voetnoot (54) niet bestaand. 
(55) Cass. 24 september 1976, Arr.Cass. 1977, 98, R. W. 1976-1977, 2269, noot. Zie ook I. CLAEYS, o.c., 
R. Cass. 1997, (218), 220. 
(56) Beschouwd, los van de strafrechtelijke sanctie. 
(57) J. DABIN, o.c., R.C.J.B. 1967, 33, nr. 12. 
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we na op welke rechtsgronden deze overeenkomst ongedaan kan worden ge
maakt. 

Eerst dienen een aantal bemerkingen te worden gemaakt omtrent de redenen die het 
slachtoffer van de omkoping kan hebben om af te willen van de overeenkomst. 

Vooreerst kan deze overeenkomst zeer nadelig uitvallen voor het slachtoffer op het 
vlak van de kwaliteit van de geleverde goederen of op het vlak van de prijs, te meer 
daar de omkoper de omkopingssom die hij heeft betaald, hoogstwaarschijnlijk zal 
hebben doorgerekend in de aangerekende verkoopprijs (58). 
Het is echter ook denkbaar dat het slachtoffer de overeenkomst met de omkoper aan 
normale marktvoorwaarden heeft gesloten. 

De kwade trouw in hoofde van de omkoper (59) zal hoogstwaarschijnlijk een door
slaggevend motief zijn voor het slachtoffer van de omkoping om af te willen van de 
overeenkomst. Deze kwade trouw zal een des te grotere weerslag hebben op de on
derliggende verstandhouding tussen de contractspartijen bij complexe overeenkom
sten of bij overeenkomsten met opeenvolgende prestaties of leveringen (raamover
eenkomsten bv., maar ook koopovereenkomsten met onderhoudsverplichtingen) die 
een verregaande samenwerking tussen de partijen vereisen. 

B. Probleemstelling 

Bij de bespreking van de gevolgen van de private omkoping op de beoogde overeen
komst tussen de omkoper en het slachtoffer van de omkoping, <lient conceptueel een 
onderscheid te worden gemaakt op grond van de hoedanigheid van de omgekochte. 
Van deze hoedanigheid hangt immers af of de overeenkomst überhaupt tot stand is 
gekomen in hoofde van het slachtoffer van de omkoping. Immers moet worden nage
gaan welke de invloed is van de omkoping op de beslissings- en vertegenwoordi
gingsbevoegdheid van de omgekochte indien deze dergelijke bevoegdheden bezit. 
Indien het daarenboven over een bestuurder van een vennootschap gaat, moet op 
grond van het type vennootschap en de statuten worden nagegaan welke de beslis
sings- dan wel vertegenwoordigingsbevoegdheid deze bestuurder heeft. 

In hetgeen volgt, worden vier hypotheses onderscheiden: 
• de omgekochte heeft geen beslissings- noch vertegenwoordigingsbevoegd

heid, maar oefent wel een invloed op de beslissing uit; 
• de omgekochte heeft rechtstreekse beslissings- en vertegenwoordigingsbe

voegdheid - m.a.w.: beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsbe
voegdheid dekken elkaar volledig. 

(58) Brussel 9 april 1907, .I.CB. 1908, 113, derde overwegende ("qu'il est certain que ces faits ont une 
répercussion inévitable sur le prix des choses qui sont livrées au patron"). 
(59) Cf. infra inzake de schending van het vertrouwen door de omgekochte. 

71 



PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN VAN PRIVATE OMKOPING 

Bij de twee volgende hypotheses dekken beslissings- en vertegenwoordigingsbe
voegdheid elkaar niet. Bij deze twee hypotheses zal tevens de toepasselijkheid van 
art. 60 Venn. W. worden nagegaan: 

• De omgekochte heeft een zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid, 
maar geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid aangezien de beslissing col
legiaal dient te gebeuren; 

• de omgekochte is één van de personen in een collectief orgaan die de beslis
sing dient te nemen, doch heeft geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. 

C. Eerste hypothese: de omgekochte heeft geen beslissings- noch vertegenwoordi
gingsbevoegdheid 

1. ALGEMEEN 

Deze hypothese beoogt de omkoping van werknemers die geen volmacht hebben 
doch het management dienen voor te lichten; makelaars die twee partijen bij elkaar 
brengen zonder over een volmacht te beschikken, ... In elk van deze gevallen be
schikt de omgekochte niet over een volmacht en derhalve niet over een vertegen
woordigingsbevoegdheid, doch oefent hij een reële invloed uit op de beslissing van 
het slachtoffer van de omkoping. 

In hetgeen volgt, zal nagegaan worden of de volgende leerstukken dienstig zijn om 
de totstandgekomen overeenkomst ongedaan te maken: 

• strijdigheid met de wet of ongeoorloofde oorzaak; 
• dwaling van het slachtoffer van de omkoping; 
• bedrog gepleegd door de omkoper; 
• onrechtmatige daad van de omkoper; 
• geweld gepleegd door de omkoper. 

2. NIETIGHE!D WEGENS STRIJDIGHE!D MET DE WET OF WEGENS ONGEOORLOOFDE OORZAAK? 

a. Ongeoorloofd voorwerp 

Over de strijdigheid van het voorwerp van de totstandgekomen overeenkomst met de 
wet, kunnen we kort zijn. 

Het is duidelijk dat nieuw art. 504bis, §§ 1 en 2 Sw. niet de totstandgekomen over
eenkomst tussen omgekochte en het slachtoffer beoogt. Deze overeenkomst kan der
halve niet ais strijdig met de strafwet worden aanzien (60). 

(60) In dezelfde zin voor Nederland: O. DE SAVORNIN LOHMAN, o.c., 140. 
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b. Ongeoorloofde oorzaak 

V ooraleer de vraag kan worden gesteld naar het al dan niet ongeoorloofd karakter 
van de oorzaak, moet eerst bepaald worden of de private omkoping wel als de oor
zaak van de overeenkomst tussen het slachtoffer en de omkoper kan beschouwd wor
den. M.i. is dit niet mogelijk. De private omkoping heeft de overeenkomst wel "ver
oorzaakt", maar kan niet beschouwd worden als een doorslaggevende beweegreden, 
een motief (61) voor het aangaan van de overeenkomst. In tegenstelling tot de over
eenkomst tussen omkoper en omgekochte, hebben de omkoper en het slachtoffer de 
private omkoping niet op het oog gehad bij het sluiten van de overeenkomst. 

De kwalificatie van de private omkoping ais de oorzaak van de totstandgekomen 
overeenkomst zou ten andere de scheidingslijn tussen de ongeoorloofde oorzaak en 
de wilsgebreken al te zeer doen vervagen. 
Een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen (62) biedt hier een mooi voorbeeld van 
in een vergelijkbaar geval. Een afscheidnemende werknemer en een derde waren 
veroordeeld wegens afpersing van de ex-werkgever die gepleegd werd teneinde een 
gunstige afscheidsregeling af te dwingen. Het Arbeidshof oordeelde dat er zowel 
sprake was van een ongeoorloofde oorzaak ais van geweld bij de totstandkoming van 
de afscheidsregeling (63). M.i. kon in dit geval enkel het geweld weerhouden worden 
als grond van nietigheid van de overeenkomst. 

Water ook van zij, de kwalificatie van de private omkoping ais oorzaak van de over
eenkomst tussen omkoper en het slachtoffer is tevens problematisch aangezien deze 
logischerwijze niet zal zijn binnengetreden in de contractuele verhouding tussen de 
omkoper en het slachtoffer. In de regel zal het slachtoffer zelfs niet op de hoogte zijn 
van de private omkoping. 

3. DwALING 

Het is duidelijk dat het slachtoffer bij het aangaan van de overeenkomst essentiële 
informatie omtrent de transactie, ofbeter: omtrent de omstandigheden die de transac
tie vooraf gingen, ontbeerde. Volgt daaruit dat het slachtoffer, door niet op de hoogte 
te zijn van de omkoping, gedwaald heeft? 

M.i. staan een aantal omstandigheden de toepassing van het leerstuk van de dwaling 
in de weg. 

(61) Cass. 25 november 1982, Arr.Cass. 1982-1983, 425; R. W. 1984-1985, 1437, noot E. DIRIX; Cass. 
16 november 1989,A.C. 1989-90, 371; P.A. FORIERS, o.c., 142; R. KRUITHOF, e.a., o.c., T.P.R. 1994, 
400, nr. 151; P. VAN OMMESLAGHE, "Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et 
la doctrine moderne", noot onder Cass. 13 november 1969, R.C.J.B. 1970, 354, nr. 18. Zie voor Frankriik: 
R. DEFOSSEZ, "Réflexions sur l'emploi des motifs comme cause des obligations", Rev. tr. Dr. civ. 1985, 
521; J. GHESTIN, o.c., 891, nr. 880; C. LARROUMET, Les obligations, le contrat, in Droit civil, Econo
mica, 4de ed., 1998, 449, nr. 481. 
(62) Arbh. Antwerpen 22 februari 1982, R. W. 1985-1986, 824; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, J. MA
ZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. II, 9de ed. (F. CHABAS), 271, nr. 267. 
(63) Het belang van het onderscheid lag in het karakter van de nietigheid (absoluut of relatiet) en in de 
daaruit voortvloeiende eventuele mogelijkheid toi bevestiging. 
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Vooreerst beantwoordt de situatie van de private omkoping niet aan de definitie van 
dwaling zoals die geconcipieerd is in art. 1110 B.W.: "dwaling is alleen dan een oor
zaak van nietigheid van de overeenkomst, wanneer zij de zelfstandigheid betreft van 
de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt". 
De dwaling dient derhalve een wezenlijk bestanddeel van de wilsovereenstemming 
(of anders gezegd: van een bestanddeel van de overeenkomst) te betreffen (64). 
Twee gevallen dienen te worden onderscheiden: dwaling omtrent het voorwerp en 
dwaling omtrent de oorzaak. 

a. Dwaling omtrent het voorwerp 

Bij omkoping is het niet mogelijk te spreken van een dwaling omtrent het voorwerp. 
De informatie die het slachtoffer ontbeert, betreft immers niet het voorwerp van de 
overeenkomst. Het slachtoffer sluit in principe een overeenkomst die het voor ogen 
had en onder de voorwaarden die het beoogde. De private omkoping staat buiten de 
overeenkomst zelf (65). 
In bovenvermeld voorbeeld koopt het slachtoffer de goederen aan de voorwaarden 
die het had afgesproken. Het dwaalt geenszins omtrent het voorwerp van de koop
overeenkomst. 
Enkel indien door de private omkoping een verkeerde voorstelling van de inhoud van 
de transactie zelf werd opgehangen, kan beroep worden gedaan op de dwaling, en 
dan nog indien deze verkeerde voorstelling de zelfstandigheid van de zaak zelf be
treft. 

b. Dwaling omtrent de oorzaak 

Kan men voorhouden dat het slachtoffer gedwaald heeft omtrent de oorzaak van de 
overeenkomst? (66). M.i. kan dit niet aangezien de omkoping de contractuele sfeer 
niet is binnengetreden. Het slachtoffer van de omkoping is in de regel immers niet op 
de hoogte van de private omkoping. Derhalve beantwoordt de situatie, veroorzaakt 
door de omkoping, niet aan de voorwaarden inzake de dwaling omtrent de oorzaak 
(67). 
Bovendien geldt ook hier de opmerking die eveneens werd gemaakt inzake de kwa
lificatie van de omkoping ais oorzaak. Daar werd opgemerkt dat de private omko
ping niet ais een motief, doelstelling, kan worden beschouwd om te contracteren. 
Eigenlijk komen deze opmerkingen erop neer dat indien de omkoping niet kan wor
den beschouwd ais de oorzaak van de totstandgekomen overeenkomst, hetgeen hier-

(64) R. KRUITHOF, e.a., "Verbintenissen. Overzicht van rechtspraak (1981-1992)", T.P.R. 1994, 329, nr. 
113. 
(65) O. DE SAVORNIN LOHMAN, o.c., 142. 
(66) Zie inzake de dwaling omirent de oorzaak: C. PARMENTIER, "La volonté des parties", in Les obli
gations co11tractuelles, Ed. Jeune Barreau, Brussel, 1984, (55), 61; P. VAN OMMESLAGHE, "Observa
tions sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine moderne", noot on der Cass. 13 
november 1969, R.C.J.B. 1970, (328), 353, nr. 17; P. V AN OMMESLAGHE, "Les obligations. Examen 
de jurisprudence ( 1974-1982)", R.C.J.B. 1986, 58. 
(67) R. KRUITHOF, e.a., o.c., T.P.R. 1994, 330, nr. 114; C. PARMENTIER, o.c., Les oNigations con
tractuelles. 61; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., R.C.J.B. 1986, 58, nr. 13; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., 
R.C.J.B. 1970, 355, nr. 18. 
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boven werd aangetoond, de dwaling daaromtrent onmogelijk als dwaling omtrent de 
oorzaak kan worden beschouwd. Of met andere woorden: geen dwaling omtrent de 
oorzaak zonder oorzaak. 

4. BEDROG 

a. Algemeen 

Bij de bespreking of bedrog in aanmerking komt als grond tot nietigverklaring, moet 
het reeds vermelde onderscheid gemaakt worden naargelang de omkoping al dan niet 
een invloed heeft gehad op de voorwaarden waaraan de overeenkomst is aangegaan, 
vooral op het vlak van de prijs. Dit onderscheid heeft immers een belang voor de toe
passelijkheid van het leerstuk van het incidenteel bedrog. 

b. De overeenkomst is aangegaan aan normale marktvoorwaarden 

Volgens art. 1116 B.W. is bedrog een grond van nietigheid van een overeenkomst 
wanneer de kunstgrepen, door één van de partijen gebezigd, van die aard zijn dat de 
andere partij zonder die kunstgrepen het contract niet zou hebben aangegaan (68). 
Het lijdt m.i. weinig twijfel dat de omkoping door de omkoper ais een kunstgreep 
dient te worden beschouwd. 

Deze vaststelling volstaat echter niet om te besluiten tot de aanwezigheid van bedrog 
in hoofde van het slachtoffer en tot de nietigheid van de overeenkomst. 
De private omkoping kan men niet inpassen in het leerstuk van het bedrog. De argu
menten hiervoor zijn te vinden in de grondslag van het leerstuk van bedrog in het 
vigerende Belgische verbintenissenrecht. 

In het Belgische recht dient het bedrog te worden beschouwd ais een wilsgebrek 
(69), veeleer dan ais een fout zoals het geval was in het Romeinse recht (70). Hieruit 
volgt dat bedrog twee aspecten, toepassingsvoorwaarden, omvat (71). 

Vooreerst dient er in hoofde van de "bedrieger" een kunstgreep ( daad of omstandig 
stilzwijgen) te zijn. Het foutaspect in de vigerende opvatting van bedrog speelt der
halve zeker nog mee. 
Er is echter meer vereist om te kunnen besluiten tot de aanwezigheid van bedrog in 
hoofde van de omkoper. 

(68) Zie de omschrijving van adv.-gen. KRINGS bij Cass. 23 september 1977,A.C. 1978, (107), 108-109. 
Zie onder andere ook: C. RENARD, E. VIEUJEAN, Y. HANNEQUART, Théorie générale des obliga
tions, in Les Nove/les, droit civil. t. IV, 205 e.v., nrs. 900 e.v. 
(69) Zie hieromtrent: conclusies adv.-gen. KRINGS bij Cass. 23 september 1977,A.C. 1978, (107), 109; 
C. RENARD, E. VIEUJEAN, Y. HANNEQUART, o.c., 207, 906ter. Zie voor Frankriik: M. PLANIOL, 
G. RIPERT (P. ESMEIN), Traité pratique de droit civiljran1ais, t. VI, 265, nr. 199. Co111ra: L. CORNE
LIS, "Le dol dans la formation du contrat", R.C.J.B. 1976, 45 e.v., nrs. 13 e.v. Deze auteur vertrekt echter 
van de wilsgebreken en oordeelt <lat deze een culpa in contrahendo uitmaken. De wilsgebreken zijn der
halve een deelverzameling van de onrechtmatige daad. Het voorliggend geval, de privatc omkoping, toont 
het omgckccrde aan, namelijk dat de wilsgebreken niet aile precontractuele fouten omvatten. 
(70) E. ALFANDRI, noot onder Colmar 30 januari 1970, D. 1970. 298. 
(71) J. DECLERCK-GOLDFRACHT. noot onder Cass. 6 mei 1971, R.C.J.B. 1972, (250), 257-258, 
nr. li. 
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Om de fout van de bedrieger als bedrog te kunnen kwalificeren, dient de voorstelling 
die de "bedrogene" heeft van de overeenkomst door de fout van de bedrieger te zijn 
gewijzigd, of minstens beïnvloed (72). Om te kunnen worden gekwalificeerd als be
drog, dient de kunstgreep van de bedrieger derhalve een weerslag te hebben op de 
idee die de bedrogene heeft van de overeenkomst. Er dient derhalve een dwaling te 
worden veroorzaakt in hoofde van de bedrogene (73). Zonder deze dwaling omtrent 
de overeenkomst, kan de kunstgreep van de bedrieger niet gekwalificeerd worden ais 
bedrog (74). 

Het is juist dat het Hof van Cassatie (75) meermaals heeft gesteld dat de dwa
ling, veroorzaakt door het bedrog, mimer is dan de dwaling van art. 1110 
B.W. (de dwaling van de bedrogene mag onverschoonbaar zijn). Hiermee 
heeft het Hof van Cassatie echter enkel de kwaliteit van de dwaling, veroor
zaakt door het bedrog, mimer willen maken dan de dwaling van art. 1110 
B.W. Aan het vereiste voorwerp van de dwaling, de overeenkomst, is door 
deze rechtspraak niets gewijzigd. 
Uit deze rechtspraak kan derhalve niet afgeleid worden dat het Hof van Cas
satie de theorie van de wilsgebreken verlaten heeft ten voordele van de theo
rie van de onrechtmatige daad ais grondslag van het bedrog. Nog steeds wordt 
vereist dat de verkeerde voorstelling die veroorzaakt wordt door het bedrog, 
betrekking heeft op de overeenkomst. 

Aangezien het bedrog derhalve, evenals de dwaling (76), een invloed moet hebben 
gehad op de voorstelling die het slachtoffer heeft van de overeenkomst, kan dit leer
stuk evenmin dienst doen ais nietigheidsgrond van de totstandgekomen overeen
komst. Het slachtoffer heeft, ondanks de omkoping, een juist idee van de overeen
komst die hij aangaat. Omkoping oefent in principe, en onder voorbehoud van het 
geval waarop hiema wordt ingegaan, immers enkel invloed uit op het enkele feit van 
het aangaan van de overeenkomst, niet op het voorwerp of de voorwaarden van de 
overeenkomst. 

Bovenstaande redenering kan men ais volgt samenvatten. Het is misschien juist dat 
de verzameling van de wilsgebreken een deelverzameling is van de precontractuele 
fouten (77). Het is echter niet correct te stellen dat er buiten de verzameling van de 

(72) Zie vooral: C. RENARD, E. VIEUJEAN, Y. HANNEQUART, o.c., 207, 906ter. Zie ook: E. AL
FANDRI, o.c., D. 1970, 299. 
(73) J. DECLERCK-GOLDFRACHT, o.c., R.C.J.B. 1972, 258, nr. 11 en 273, nr. 25; P.-A. FORJERS, 
"Les contrats commerciaux. Examen de Jurisprudence ( 1970-1984)", TB.H. 1987, 28; J. GHESTIN, o.c., 
524, nr. 557; A. KLUYSKENS, De verbintenissen, 45, nr. 28; F. LAURENT, Principes de droit civil, 4de 
ed., t. XV, 1887, 598 ("Mais au moins faut-il une erreur quelconque pour qu'il y ait dol"); C. RENARD, E. 
VJEUJEAN, Y. HANNEQUART, o.c., 207, 906ter. 
(74) In dezelfde zin: J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Parijs, 1971, 105, nr. 88. 
(75) Cass. 24 mei 1974, Pas. 1974, I, (991), 993, derde overwegende; Cass. 23 september 1977, Pas. 
1978, I, (100), 102, derde overwegende; R. C.J. B. 1980, 32, noot J. MA TTHIJS ( verkoop van aandelen aan 
een te hoge prijs door overwaarderen van actief en onderwaarderen van passief); A. C. 1978, 107, concl. 
adv. gen. KRINGS; Zie ook: Conclusies adv.-gen. KRINGS bij Cass. 23 september 1977, Arr.Cass. 1978, 
( 107), 109; H. DE PAGE, Traité, t. I, nrs. 46bis en 49; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., R. C.J.B. 1986, 66. 
(76) cf. supra. 
(77) In deze zin: L. CORNELIS, "Le dol dans la formation du contrat", R.C.J.B. 1976, 45 e.v., nrs. 13 e.v. 
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wilsgebreken geen precontractuele fouten meer bestaan. Private omkoping is daar 
een voorbeeld van. 

Het is verduidelijkend de visie, maar vooral de evolutie van het Nederlandse recht 
omtrent deze problematiek van naderbij te bekijken. 

Evenals in het vigerende Belgische recht, werd het bedrog onder het systeem van het 
oude Nederlandse Burgerlijke Wetboek gekwalificeerd ais een wilsgebrek. Hieruit 
werd inzake omkoping door de rechtsleer besloten dat het leerstuk niet dienstig was 
voor de nietigheid van de overeenkomst tussen A en de omkoper (78). 
Het Nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek heeft het bedrog echter weggehaald 
van onder de categorie van de wilsgebreken, losgekoppeld van de dwaling en onder
gebracht bij de leer van "misbruik van omstandigheden", een specifieke vorm van 
een fout (art. 3.2.10 N.B.W.). Op grand van deze verandering, oordeelt men in het 
Nederlandse recht dat de toepassing van het bedrog op de overeenkomst, totstandge
komen door private omkoping, wel mogelijk is, daar waar dit vroeger niet het geval 
was (79). Het bedrog dient immers geen betrekking meer te hebben op de voorstel
ling die de bedrogene heeft van de overeenkomst. 

c. De omkoping heeft een invloed gehad op de voorwaarden waaraan het slachtoffer 
de overeenkomst is aangegaan 

Het is mogelijk dat de voorstelling die het slachtoffer heeft van de voorwaarden van 
de transactie door de private omkoping beïnvloed is. Dit zal bijvoorbeeld het geval 
zijn indien de overeenkomst aan een te hoge prijs werd aangegaan doordat de omko
per de omkopingssom heeft doorgerekend. 

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde in een arrest van 1907 zelfs dat pri
vate omkoping noodzakelijkerwijze een invloed heeft op de prijs waaraan de 
transactie plaats vindt (80). Deze redenering kan in zijn algemeenheid echter 
niet aanvaard worden. Immers, indien het slachtoffer van de omkoping de 
keuze had tussen verschillende ondernemingen bij het toekennen van een op
dracht, was de marge van de omkopende onderneming om de geheime com
missies zeer klein of zelfs onbestaande. 

Ook in dit geval is de toepassing van het leerstuk van het bedrog, zelfs dat van inci
denteel bedrog, problematisch. Het bedrog gaat in geval van omkoping immers niet 
uit van de medecontractant, doch wel van een derde, de omgekochte. Bedrog door 
een derde komt volgens artikel 1116 B.W. echter niet in aanmerking (81). 

(78) O. DE SAVORNIN LOHMAN, o.c., 142. 
(79) O. DE SAVORNIN LOHMAN. o.c., 142. 
(80) Brussel 9 april 1907, J.C.B. 1908, 113. 
(81) J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 548, nr. 572; R. KRUITHOF. o.c., T.P.R. 1994, 352, 127. 
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Het vereiste dat het bedrog dient uit te gaan van de medecontractant, moet echter 
onmiddellijk genuanceerd worden. Zoals Professor GHESTIN (82) stelt, komt be
drog door een derde wel voor toepassing in aanmerking indien de tegenpartij, de 
omkoper, medeplichtig is aan het bedrog door de derde, de omgekochte in dit geval, 
en er voordeel heeft uit gehaald. 

Dit geval van derde medeplichtigheid aan het bedrog van een derde is m.i. toepasbaar 
op het geval van private omkoping. De medecontractant van het slachtoffer is im
mers medeplichtig aan het bedrog door de omgekochte aangezien hij de omgekochte 
tot het bedrog heeft aangezet. Daarenboven heeft de omkoper eveneens voordeel 
gehaald uit het bedrog van de omgekochte. 

Het slachtoffer van de omkoping zal in dergelijk geval een beroep kunnen doen op 
het incidentele bedrog. Het bedrog heeft er immers toe geleid dat de bedrogene tegen 
meer bezwarende omstandigheden heeft gecontracteerd (83). Dergelijk bedrog kan 
echter enkel aanleiding geven tot schadevergoeding, niet tot nietigheid van de over
eenkomst wegens aanwezigheid van een wilsgebrek (84). 

5. ÜNRECHTMATIGE DAAD VAN DE OMKOPER 

a. Fout 

Hierboven werd, in verband met het leerstuk van het bedrog, gesteld dat de daden 
van de omkoper in principe niet konden worden beschouwd ais bedrog omwille van 
de kwalificatie van bedrog door het Belgische verbintenissenrecht ais een wilsge
brek. Daarentegen werd eveneens vermeld dat dit niet wegneemt dat men omkoping 
wel kan beschouwen ais een onrechtmatige daad. 

Professor FORIERS (85) legt op een treffende wijze het verband tussen (incidenteel) 
bedrog en de onrechtmatige daad. Volgens hem kan incidenteel bedrog geen aanlei
ding geven tot de nietigheid van de overeenkomst op grond van een wilsgebrek (86). 
Het is evenwel mogelijk dat de overeenkomst vemietigd wordt ais schadeloosstel
ling wegens onrechtmatige daad van de bedrieger. 

(82) J. GHESTIN, La formation du contrat, o.c., 550, nr. 573. Zie ook: Rb. Bergen 3 juni 1987, J.L. 1987, 
1044: R. KRUITHOF, o.c., T.P.R. 1994, 352, nr. 127; W. VAN GERVEN, Verhintenissenrecht, o.c., 59. 
Zie voor Frankriik: C. LARROUMET. Droit civil. t. III, 4de ed .. Economica, 305, nr. 358; H. MA
ZEAUD. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. li, v. 1, 9de ed. door F. CHABAS, 184, 
nr. 192; RIPERT et BOULANGER, t. II, 79, nr. 187. 
(83) Cass. 10 februari 1983, A.C. 1982-83, 755; P.-A. FORIERS. o.c., 7'.B.H. 1987, 28; R. KRUITHOF, 
o.c., T.P.R. 1994, 351, nr. 126. 
(84) Cass. 10 februari 1983, A.C. 1982-83, (755), 757, tweede overwegende; Brussel 25 november 1982, 
J.T. 1983, (396), 397, derde kolom, eerste alinea; Rb. Mechelen 21 januari 1975, R. W. 1977-1978, 1649; 
P.-A. FORIERS, o.c., T.B.H. 1987, 28; R. KRUITHOF, o.c., T.P.R. 1994, 351, nr. 126; C. PARMEN
TIER, "La volonté des parties", in Les obligations contractuelles, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 71. 
(85) P.-A. FORIERS, o.c., T.B.H. 1987, 29, nr. 46. 
(86) Cf. supra. 
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Daarvoor is wel vereist dat de daden van de omkoper ais een fout kunnen worden 
gekwalificeerd. Inzake de kwalificatie van de omkopingsdaad ais een fout kunnen 
twee pistes bewandeld worden, een "specifieke" en een "algemene". 

Een eerste weg die men kan bewandelen bij de kwalificatie van de daden van de 
omkoper ais een fout is de leer van de derde medeplichtigheid aan andermans con
tractbreuk. Indien er een contractuele verhouding bestaat tussen het slachtoffer en de 
omgekochte of indien de omgekochte een bestuurder is, wordt het uitlokken van het 
misbruik van bestuurs- en lastgevingsbevoegdheid algemeen beschouwd ais een der
de medeplichtigheid aan andermans contractbreuk (87). Deze visie kan echter uitge
breid worden naar aile gevallen waarbij er een contractuele verhouding bestaat tus
sen het slachtoffer van de omkoping en de omgekochte (88). 

Problematisch wordt het echter indien er geen contractuele verhouding bestaat tus
sen het slachtoffer van de omkoping en de omgekochte. Zoals reeds werd aange
haald, is omkoping in dergelijke gevallen niettemin zeker denkbaar. In dergelijke 
gevallen is het logischerwijze niet mogelijk een beroep te doen op de leer van de 
derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk. 

Dan moet een beroep worden gedaan op de "algemene" lcwalificatie van de daden 
van de omkoper ais een fout. Ook in gevallen waarbij er een contractuele verhouding 
bestaat tussen de omgekochten en het slachtoffer van de omkoping. 

De daden van de omkoper zijn vanzelfsprekend een fout indien de gedragingen van 
de omkoper een inbreuk uitmaken op toekomstig artikel 504bis, § 2 Sw. (het misdrijf 
van actieve private omkoping). Het wordt in het Nederlandse recht echter algemeen 
aanvaard dat deze strafbaarstelling niet vereist was om actieve omkoping ais een on
rechtmatige daad te beschouwen (89). Ook in het Belgische recht lijkt de kwalificatie 
van actieve omkoping ais een onrechtmatige daad evident (90). 

b. Oorzakelijk verband 

Het vereiste van een oorzakelijk verband tussen de actieve omkoping en de schade 
(de totstandgekomen overeenkomst) en het bewijs ervan, kan tot moeilijkheden aan
leiding geven (91 ). Opdat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de private omko
ping en de totstandkoming van de overeenkomst tussen omkoper en het slachtoffer 
van de omkoping, moet vaststaan dat de overeenkomst zonder de omkoping niet, of 
op andere voorwaarden, tot stand zou zijn gekomen. 

(87) Cf. infra. 
(88) J. LEVY-CAEN, 65; L. NOEL, o.c., 101. 
(89) O. DE SAVORNIN LOHMAN, o.c., 148; L. SALOMONSON. o.c., 90 e.v. 
(90) Verslag FORET, 2 l ("de burgerlijke aansprakelijkheid wordt volledig strafbaar gesteld"); Wetsvoor
stel betreffende de bestraffing van corruptie, Pari. St. Senaat, 1997-1998, nr. 1 - l 07/5, 8 ("onrechtmatige 
giften"). 
(91) Vgl. O. DE SAVORNIN LOHMAN, o.c., 140. 
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De moeilijkheden situeren zich op twee vlakken. 

V ooreerst hangen de moeilijkheden om een oorzakelijk verband aan te ton en samen 
met het aantal personen die voor het slachtoffer betrokken zijn bij de onderhandelin
gen. Indien de omgekochte alleen betrokken was in de onderhandelingen voor het 
slachtoffer, zal het oorzakelijk verband relatief gemakkelijk aan te tonen zijn (92). 
De beslissing tot het toekennen van een voordeel komt immers enkel de omgekochte 
toe. 
Naarmate er voor het slachtoffer van de omkoping meer personen bij de onderhande
lingen betrokken zijn, zal het oorzakelijk verband tussen de omkoping van één van 
die personen en de toekenning van de overeenkomst, moeilijker te bewijzen zijn. In 
dat geval zal men immers moeten aantonen dat de omgekochte een doorslaggevende 
invloed heeft uitgeoefend op de beslissing van het slachtoffer. 

Zelfs indien er slechts één persoon voor het slachtoffer optreedt bij de onderhande
lingen, is het nog steeds problematisch een oorzakelijk verband te bepalen tussen de 
omkoping en de toekenning van het contract indien de overeenkomst tegen gangbare 
marktvoorwaarden was afgesloten. In dit geval is het immers heel goed mogelijk dat 
het slachtoffer zelfs zonder omkoping de omkoper ais tegenpartij zou hebben geko
zen. 

c. Schade en schadeloosstelling 

De schade die het slachtoffer door de omkoping heeft opgelopen, bestaat in de tot
standgekomen overeenkomst en de eventueel te hoge prijs die het heeft betaald. 
De vorm van de schadeloosstelling is niet afhankelijk van de piste die men bewandelt 
bij het bepalen van de fout (derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk of 
algemene kwalificatie van de actieve omkoping ais een fout). Volgens de algemene 
principes van de schadeloosstelling dient het slachtoffer van de omkoping terugge
plaatst te worden in de situatie die zou hebben bestaan, indien de omkoping niet had 
plaatsgevonden (93). 

Algemeen wordt aangenomen dat de schadeloosstelling ten gevolge van een onrecht
matige daad kan bestaan in de vemietiging van de totstandgekomen overeenkomst 
(94). 
Dit is ten andere ook de oplossing inzake de derde medeplichtigheid aan andermans 
contractbreuk die erin bestaat bij het aankopen van aandelen andermans voorkoop-

(92) O. DE SAVORNIN LOHMAN, o.c. , 140. 
(93) P.-A. FORIERS, o.c., T.B.H. 1987, 29; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, d. Il, 328. 
(94) Cass. 24 januari 1924, Pas. 1924, I, 159 (vernietiging bij bedrog in een koopovereenkomst); Cass. 30 
januari 1965, R.C.J.B. 1966, (77), 79, vijfde overwegende, noot J. DABIN; Rb. Antwerpen 13 december 
1951, J.T. 1952, 352; E. ALFANDRI, noot bij Colmar 30 januari 1970, D. 1970, 299; Concl. adv.-gen. 
KRINGS bij Cass. 23 september 1977, A.C. 1978, (107), 109; P.-A. FORIERS, o.c., T.B.H. 1987, 29, nr. 
46; C. RENARD, E. VIEUJEAN, Y. HANNEQUART, o.c., 208, nr. 908; J. RONSE, Schade en schade
loosstelling ( onrechrmatige daad), in A.P.R., 1 e ed., 1957, 256, nr. 295; J. RONSE, De vennootschapswet
geving 1973, Gent-Leuven, Story, 1973, 172, nr. 327; Y. MER CHIERS, noot onder Cass. 22 april 1983, 
R.C.J.B. 1984, (366), 383, nr. 29. 
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recht te miskennen (95). In dergelijke gevallen wordt de koopovereenkomst tussen 
de koper en de verkopende aandeelhouder eveneens vemietigd indien de verkoop 
gebeurde ten gevolge van een onrechtmatige daad die in de derde-medeplichtigheid 
van de koper bestaat (miskenning van andermans contractueel of statutair bepaald 
voorkooprecht). 

Ook inzake private omkoping, bestaat de meest aangepaste sanctie m.i. in de vemie
tiging van de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen het slachtoffer en de 
omkoper. 

6. ÜEWELD 

Over de mogelijkheid de overeenkomst te vemietigen wegens geweld kunnen we 
kort zijn. Geweld bestaat in het uitoefenen van morele dan wel lichamelijke druk ten
einde de medecontractant ertoe aan te zetten te contracteren (96). Uit deze formule
ring blijkt dat geweld geenszins dienst kan doen ais vemietigingsgrond van de tot
standgekomen overeenkomst. Het slachtoffer van de omkoping is immers geenszins 
het voorwerp geweest van morele, noch van lichamelijke dwang aangezien deze par
tij per hypothese niet op de hoogte is van de omkoping. Er bestaat derhalve evenmin 
vrees in hoofde van het slachtoffer (97). 

D. Tweede hypothese: de omgekochte heeft zawel een zelfstandige vertegenwoordi
gings- ais een zelfstandige beslissingsbevoegdheid - beslissings- en vertegen
woordigingsbevoegdheid dekken elkaar volledig 

1. ALGEMEEN 

In deze hypothese heeft de omgekochte de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen 
omtrent de af te sluiten overeenkomst en de vertegenwoordigde hierbij ook zelfstan
dig te vertegenwoordigen. 
Te denken valt aan de volgende gevallen waarbij beslissings- en vertegenwoordi
gingsbevoegdheid mekaar volledig dekken: een gewone lasthebber (al dan niet te
vens werknemer); de bestuurder in een VOF, een maatschap, tijdelijke vereniging, 
vereniging bij wijze van deelneming, gewone commanditaire vennootschap en CV 
(art. 1857 B.W.) bij ontstentenis van een afwijkende regeling (98); een zaakvoer
der in een BVBA zonder meerhandtekeningsclausule (art. 130 Venn. W.); een dage-

(95) Zie o.a.: B. TILLEMAN, "Statutaire variaties inzake overdrachtsbepcrkingen bij niet-publieke ven
nootschappen", studiedag JO jaar Jan Ronse lnstituut, te verschijnen, 12, nr. 18; P. VAN OMMESLA
GHE, "Les conventions d'actionnaires en droit belge", R.P.S. 1989, nr. 6532, 303; M. WYCKAERT, 
Overdrachtsbeperkingen en stcmrccht", in de nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, Jan 
Ronse Instituut, Biblo, Kalmthout, 1995, !07, nr. 16. 
(96) J. GHESTIN, o.c., Laformation du contrat, 561, nr. 579; R. KRUITHOF, e.a., o.c., T.P.R. 1994, 354, 
nr. 130; W. V AN GERVEN, Verbintenissenrecht, d. I, Acco, vijfde ed., 1997, 61. 
(97) J. GHESTIN, o.c., La formation du contrat, 561, nr. 579. 
(98) B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, 447 en 524, nrs. 788 en 912. 
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lijks bestuurder in een NV (99) aan wie het dagelijks bestuur alleen werd toever
trouwd. 

Het is duidelijk dat er in het geval van omkoping een misbruik is van de vertegen
woordigingsbevoegdheid door de lasthebber. Rechtvaardigt deze vaststelling dat er 
geen overeenkomst tot stand is gekomen in hoofde van de lastgever? 

Vooraleer in te gaan op deze vraag, dient het misbruik door de omgekochte nader te 
worden bepaald teneinde de private omkoping te onderscheiden van andere gevallen 
van misbruik van functie, met name gevallen van misbruik van functie die bestaan in 
het verrichten van materiële handelingen. Zo bijvoorbeeld de bankagent die de ont
vangen gelden verduistert ( 100). In dergelijke gevallen is de lastgever contractueel 
niet verbonden met de derde omwille van de materiële aard van de handeling en 
omwille van het feit dat de vertegenwoordiger bij het plegen van het misbruik de 
bedoeling niet had om op te treden in naam van de lastgever en derhalve in eigen 
naam en voor zijn eigen rekening handelde (101). 

Het geval van private omkoping moet hiervan goed onderscheiden worden. Voor
eerst is het in geval van private omkoping juist de bedoeling dat de lasthebber een 
rechtshandeling stelt. Ten tweede en hiermee samenhangend, is het in het geval van 
omkoping zeker en vast de bedoeling van de lasthebber te handelen in naam van de 
lastgever. Het binden van de lastgever is immers het voomaamste doel van de omko
ping. 

Het is derhalve correcter private omkoping te bestempelen ais een misbruik van ver
tegenwoordigingsbevoegdheid, veeleer dan ais een misbruik van functie. 

Strikt formeel gezien treedt de lasthebber niet buiten de grenzen van zijn vertegen
woordigingsbevoegdheid. lnhoudelijk handelt hij wel in strijd met de geest ervan 
( 102). Per definitie is de derde-omkoper die met de lasthebber handelt, eveneens op 
de hoogte van het misbruik. Over de vraag of deze vaststellingen voldoende zijn om 
te besluiten tot de niet-gebondenheid van het slachtoffer, bestaan verschillende visies 
in de rechtsleer die evenwel tot hetzelfde resultaat leiden. 

LAURENT lijkt het probleem te benaderen vanuit de veronderstelling dat de lastheb
ber die z'n vertegenwoordigingsbevoegdheid misbruikt, deze formeel overschrijdt. 
Op grond van deze redenering houdt deze auteur voor dat indien de derde, in casu de 

(99) Brussel 21 februari 1931, Pas. 1932, II, 55. 
( 100) Zie Cass. 4 november 1993 en Cass. 11 maart 1994, R.C.J.B. 1997, 299, noot L. CORNELIS. 
( 101) L. CORNELIS, noot onder Cass. 4 november 1993 en Cass. 11 maart 1994, R.C.J.B. 1997, (309), 
312-313, nr. 3; L. CORNELIS, Algemene beginselen van buitencontractuele aansprakelijkheid, l, 435-
436, nr. 253. Evenwel onder voorbehoud van de schijnvertegenwoordiging: B. TILLEMAN, o.c., lastie
vin[?, 434 en de talrijkc vcrwijzingen aldaar. 
(102) Cf. infra inzake gevolgen hiervan in de verhouding tussen omgekochte en het slachtoffer van de 
omkoping. 
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omkoper, op de hoogte is van het misbruik door de lasthebber van zijn bevoegdheid, 
de lastgever NIET gebonden is door de handelingen van de omgekochte (103). 

Met DEP AGE en DEKKERS ( 104) moet echter aangenomen worden dat ook indien 
er geen bevoegdheidsoverschrijding op zich is, de lastgever toch niet verbonden is 
indien de lasthebber handelt met miskenning van de rechten van de lasthebber en de 
derde hiervan op de hoogte is. 

Verschillende gevallen in de rechtspraak pasten reeds deze principes terecht toe inza
ke private omkoping. 

Het Hof van Beroep te Brussel ( 105) oordeelde inzake de omkoping van een lastheb
ber bij de aankoop van fotografisch materiaal dat alhoewel de lasthebber formeel 
binnen zijn bevoegdheid bleef, de lastgever desalniettemin niet gebonden was door 
de overeenkomst die door omkoping was ontstaan. 
In een ander geval diende het Hof van Beroep te Brussel te oordelen over een gede
legeerd bestuurder die voor rekening van de vennootschap een lening afsloot tegen 
een intrest van 64 % per jaar. In ruil voor deze lening, verkreeg de bestuurder op zijn 
beurt een lening (tegen veel betere voorwaarden) die noodzakelijk was voor de aan
koop van aandelen. Het Hof (106) oordeelde dat de eerste lening niet kon worden 
tegengeworpen aan de vennootschap door het misbruik van bevoegdheid van de be
stuurder. 

Ook het Fran se Hof van Cassatie ( 107) oordeelde in dezelfde zin inzake de omko
ping van een gedelegeerd bestuurder en bevestigde daarmee lagere rechtspraak 
(108). 
Een bestuurder verkreeg de ontbinding van de vennootschap door op de algemene 
vergadering op een bedrieglijke wijze de toestand van de vennootschap slecht voor te 
stellen. Op grond van een geheim akkoord zou het actief van de vennootschap tegen 
een zeer voordelige prijs verkocht worden aan een andere vennootschap en zou de 
bestuurder in ruil ais zaakvoerder benoemd worden in deze vennootschap. De 
nietigverklaring van de verkoopbelofte werd door het Franse Hof van Cassatie be
vestigd. 

(103) F. LAURENT, Principes de droit civil, t. XXVIII, 4de ed., 1887, 58, nr. 57. In dezelfde zin: 
R.P.D.B., tw. "mandat", 793, nr. 826. TROPLONG lijkt ervan uit te gaan dat de vertegenwoordigingsbe
voegdheid zich niet uitstrekt tot het misbruik van mandaat: TROPLONG, du mandat, du cautionnement et 
des transactions, Brussel, 1846, 156, nr. 604 jo. 599. 
( 104) H. DE PAGE, R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil, 1952, t. V, 434, nr. 443 ("le principe 
de représentation ne joue pas, même s'il s'agit d'actes qui, en soi, rentrent dans les limites des pouvoirs du 
mandataire, lorsque ces actes ont été conçus et réalisés, d'accord avec le tiers, en fraude des droits du 
mandant, et dan le but de préjudicier à ces droits"). 
( 105) Brussel I april 1936, Pas. 1936, II, ( 170), 171, eerste kolom, eerste overwegende. 
( 106) Brussel 21 februari 1931. Pas. 1932, Il, 55. 
( 107) Cass. fr. 14 april 1908, Pas. 1908, IV, 170, ccrste overwegende. 
( 108) Zie onder andere: Trib. Limoges 8 december 1899, Gaz. Pal. 1900, 97; Dijon 22 juli 1909, Gaz. Pal. 
1909, 501. 
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Water ook van zij, in het geval van bedrog door de omkoping, afgesproken door de 
lasthebber en de derde omkoper, speelt het mechanisme van de vertegenwoordiging 
niet en ontstaat de overeenkomst niet in hoofde van de lastgever (109). 

E. Derde en vierde hypothese: beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid 
dekken elkaar niet volledig 

1. TOEPASSELIJKHEID EN GEVOLGEN VAN ART. 60 VENN. W. 

a. Toepasselijkheid 

(1) Toepassingsgebied qua vennootschappen 

Artikel 60 Venn. W. is van toepassing op bestuurders in NV's, CVA's (art. 107 
Venn. W.jo. art. 60 Venn. W.) en BVBA's (art. 133, § 1 Venn. W.jo. art. 60 Venn. 
W. voor BVBA's met een college van zaakvoerders). 

Voor andere vennootschapsvormen geldt dit artikel niet, doch kan er een beroep 
worden gedaan op de gemeenrechtelijke belangenconflictregels. Derhalve geldt in 
dergelijke vennootschappen, zoals de cooperatieve vennootschap indien er statutair 
een collegiaal orgaan is ingericht, het algemeen rechtsbeginsel geldend voor de be
raadslagende en beslissende lichamen (110). 

(2) Aanwezigheid van een tegenstrijdig belang? 

Volgens art. 60 Venn. W. (NV) en art. 133, § 1 Venn. W. (BVBA met een college 
van zaakvoerders) dient de bestuurder voor de toepassing van dit artikel een recht
streeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard te hebben dat strijdig 
is met het vennootschapsbelang ( 111 ). 

Dergelijke strijdigheid van belang is aanwezig indien de omkoping de vorm aan
neemt van een "success fee", dwz indien de bestuurder een beloning wordt toege
zegd voor het geval de overeenkomst tussen de omkoper en het slachtoffer van de 
omkoping tot stand komt (112). De beloning hangt in dergelijke gevallen af van de 

( 109) Réq. 14 april 1908, D. 1908, I, 344; Réq. 9 februari 1934, S. 1934, I, 143; Comm. Seine 30 januari 
1930, S. 1930, II, 67; AUBRY en RAU, Droit civil français, 7de ed., 1975, t. VI, 269, nr. 186; GUIL
LOUARD, Traité du mandat, 2de ed., nr. 187. 
(110) Ph. ERNST, Belangenconflicren in naam/oze vennootschappen, Intersentia, Antwerpen-Groningen, 
1997, 336, nr. 1367; Ph. ERNST, '·art. 60" in Vennootschapsrecht, artikelsgewijze commentaar met over
zicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 1998, 18; H. LAGA, noot onder Rb. Kortrijk 18 november 
1988, T.R. V. 1989, 138, nr. 1. 
( 111) Zie ook: M. DELBOO, "Leidt de schending van artikel 60 Vennootschappenwet tot simulatie9", 

V&F 1997, 347 e.v.; Ph. ERNST, Belangenconflicten in naamloze vennootschappen, Intersentia, Antwer
pen-Groningen, 1997, 472, nr. 522; Ph. ERNST, ·'art. 60" in Vennootschapsrecht, artikelsgewijze com
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 1998; L. SIMONT, "Conflits d'intérêt: les 
implications des nouveaux articles 60 et 60bis", R.P.S. 1996, 373-378. 
( 112) In dezelfde zin voor Nederland: O. DE SAVORNIN DE LOHMAN, o.c., 145. 

84 



PRIV AA TRECHTELIJKE ASPECTEN V AN PRIV ATE OMKOPING 

beslissing van de raad van bestuur en derhalve van de overtuigingskracht van de 
omgekochte bestuurder. 

De toepasselijkheid van art. 60 Venn. W. is echter problematisch wegens afwezig
heid van strijdigheid van belang in het geval de bestuurder de volledige beloning 
ontvangt vooraleer de raad van bestuur overlegt over de toekenning van de door de 
omkoper beoogde overeenkomst. Van de beslissing van de raad van bestuur hangt 
immers voor de omgekochte bestuurder strikt gezien niets meer af. Het voordeel en 
het daaraan gekoppelde belang dat vast hangt aan de beslissing, is volledig "opge
soupeerd". 

De omgekochte bestuurder heeft er weliswaar nog een moreel belang bij dat de raad 
van bestuurder opteert voor de omkoper, doch dit wordt niet voldoende geacht voor 
de toepasselijkheid van art. 60 Venn. W. nu een tegenstrijdig vermogensrechtelijk 
belang vereist wordt in hoofde van de bestuurder (113). 

b. Sanctie wegens niet-vervulling van de procedurevereisten: nietigheid van de be-
slissing 

Indien aan de toepassingsvoorwaarden van art. 60 Venn. W. is voldaan, <lient de al
daar beschreven procedure te worden gevolgd. Het voomaamste voorschrift behelst 
de verplichte mededeling aan de andere bestuurders vooraleer de raad van bestuur 
een besluit neemt. In het geval van private omkoping, zal dit voorschrift per hypothe
se niet in acht genomen worden aangezien de omgekochte bestuurder de omkoping 
geheim wil houden ten opzichte van de vennootschap. 

Voorde nietigheid van de beslissing, vereist art. 60, § 3 Venn.W. daarenboven dat de 
wederpartij bij die beslissing van de overtreding op de hoogte was of moest zijn. 
Hiermee zocht de Belgische wetgever aansluiting bij de leer van de derde-mede
plichtigheid aan andermans contractbreuk (114). Derhalve wordt hetgeen hierom
trent vroeger werd gezegd relevant. De omkoper is per hypothese op de hoogte van 
de omkoping en het stilzwijgen door de omgekochte bestuurder. Derhalve kan de 
vennootschap de nietigheid van de beslissing vorderen op grand van art. 60, § 3 
Venn. W. 

2. DERDE HYPOTHESE: DE OMGEKOCHTE HEEFT EEN ZELFSTANDIGE VERTEGENWOORDIGINGSBE

VOEGDHEID DOCH GEEN ZELFSTANDIGE BESLISSINGSBEVOEGDHEID 

Deze hypothese beoogt de gevallen waarbij de omgekochte wel de bevoegdheid 
heeft de vennootschap te vertegenwoordigen, maar niet om de beslissing alleen te 
nemen. Te denken valt vooral aan de omkoping van een bestuurder die tevens titula-

(113) Zie onder andere: M. DELBOO, o.c., V&F 1997, 347; Ph. ERNST. "Belangenconflicten in naamlo
ze vennootschappen", R. W. 1991-1992, (585), 589, nr. 15 (zelfs voor de wetswijziging van 1995); L. S1-
MONT, o.c., R.P.S. 1996, 373. 
(114) Verslag VANDENBERGHE/STROOBANT/LAVERGE, Pari. St. Senaat, 1993-94, nr. 1086/2, 
124-125. Zie ook: H. LAGA, noot onder Rb. Kortrijk 18 novcmber 1988, T.R. V. 1989, 140, nr. 3. 
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ris is van een éénhandtekeningsclausule in een NV. In dit geval heeft de éénhandte
keningsclausule enkel een invloed op de externe vertegenwoordiging van de NV. De 
interne collegiale besluitvorming kan immers, behoudens het geval van het dagelijks 
bestuur waarop hierboven werd ingegaan, niet toegekend worden aan één bestuurder 
(115). 
Deze hypothese beoogt echter ook de gevallen waarbij er in een BVBA statutair een 
college van zaakvoerders ingesteld wordt en elke zaakvoerder een individuele ver
tegenwoordigingsbevoegdheid heeft ( 116). 

In elk van deze gevallen bestaat er een scheiding tussen de beslissings- en de verte
genwoordigingsbevoegdheid waarbij een interne bevoegdheidsbeperking (op het ni
veau van het beslissingsproces) niet kan worden tegengeworpen bij de vertegen
woordiging van de vennootschap. 

Niettemin wordt hier een algemene exceptie van kwade trouw aangenomen op grond 
waarvan een interne bevoegdheidsbeperking of een gebrek in de beslissing kan wor
den tegengeworpen aan de derde die te kwader trouw met de vennootschap handelt 
( 117). Deze exceptie van kwade trouw wordt gegrond op de derde medeplichtigheid 
aan andermans contractbreuk (118). 

Deze exceptie van kwade trouw is m.i. volledig toepasbaar op het geval van de om
koping door een derde. De omkoper handelt immers met de omgekochte bestuurder 
die de vennootschap kan vertegenwoordigen. Derhalve is er in het geval van private 
omkoping onmiskenbaar sprake van een bedrieglijke verstandhouding tussen de der
de en de bestuurder ( 119). De derde heeft door de bestuurder of zaakvoerder om te 
kopen, zich schuldig gemaakt aan derde medeplichtigheid aan andermans contract
breuk (120). Aangezien de omgekochte diegene is die de vennootschap ook verte
genwoordigt, impliceert het gebrek in de beslissingsbevoegdheid ipso facto een ge
brek in de vertegenwoordigingsbevoegdheid dat tegenstelbaar is aan de derde te 
kwader trouw. 

(115) R.P.D.B .• tw. Sociétés anonymes, 401, nr. 793; C. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes, t. II, 
158, nr. 909; B. TILLEMAN, o.c., Bestuur van vennootschappen, 448, nr. 792 en 532, nr. 930. 
(116) L. SIMONT, "La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales", 
R.P.S. 1974, nr. 5786, 76, nr. 75; B. TILLEMAN,, o.c., Bestuur van vennootschappen, 543, nr. 946. 
( 117) J.M.M. MAEIJER, "De eerste E.E.G.-richtlijn en de rechtsgeldigheid van de verbintenissen van de 
Belgische en de Nederlandse vennootschap", T.P.R. 1969, 41, nr. 7; B. TILLEMAN, o.c., Bestuur van 
vennootschappen, 594, nr. 1037. 
(118) J. RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, Leuven-Gent, Story. 1973, 172, nr. 326; M. VAN 
DER HAEGEN, C. VERBRAKEN, "L'adaptation de la législation belge à la première directive de la 
C.E.E. relative aux sociétés", J.T. 1974, 131, nr. 26. 
( 119) V gl. M. COI PEL, Les sociétés, tw. Dispositions communes, in Répertoire Notarial. 192, nr. 279-4; 
C. SLUYTS, "Aanpassing van de vennootschapswetgeving aan de eerste E.E.G.-richtlijn", R. W. 1973, k. 
351. 
(120) B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, 627, nr. 1099. Zie voor 
Nederland: O. DE SAVORNIN LOHMAN, o.c., 148; J.M.M. MAEIJER, Vennootschapsrecht in bewe
ging, 3de druk, 1976, 141 ("bedrieglijke samenspanning"); E.J.J. VAN DER HEIJDEN, Handboek voor 
de naamloze en de besloten vennootschap, 9de ed., bewerkt door W.C.L. VAN DER GRINTEN, Tjeenk 
Willink, Zwolle, 1976, 411, nr. 235. Vgl. J. RONSE, De vennootschapswetgeving 1973, Leuven-Gent, 
Story, 1973, 172, nr. 326; M. VAN DER HAEGEN, C. VERBRAKEN, "L'adaptation de la législation 
belge à la première directive de la C.E.E. relative aux sociétés", J.T. 1974, 131, nr. 26. 
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Door deze fout ontstaat de overeenkomst derhalve niet in hoofde van het slachtoffer 
van de vennootschap. 

Deze benadering komt overeen met de gemeenrechtelijke principes van de lastge
ving waar wordt gesteld dat de overeenkomst niet tot stand komt in hoofde van de 
lastgever in geval van derde medeplichtigheid van de derde, in casu de omkoper, aan 
de contractbreuk van de omgekochte (121). 

3. VIERDE HYPOTHESE: DE OMGEKOCHTE IS ÉÉN VAN DE LEDEN VAN EEN COLLEGIAAL ORGAAN, 

MAAR HEEFT GEEN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID 

a. Algemeen 

Dit geval beoogt de omkoping van een bestuurder die !id is van een collegiaal be
stuursorgaan en in die hoedanigheid deelneemt aan de bespreking en de interne be
slissing. Verschillend met de vorige hypothese is dat de omgekochte bestuurder geen 
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft. 
De derde is in dit geval weliswaar te kwader trouw, doch niet in zijn omgang met de 
vertegenwoordigingsbevoegde. In tegenstelling met de derde hypothese impliceert 
het gebrek in de interne beslissingsbevoegdheid derhalve niet een gebrek in de verte
genwoordigingsbevoegdheid en is de exceptie van kwade trouw niet van toepassing. 

De vraag stelt zich derhalve welke de invloed is van de omkoping van één van de 
leden van een collegiaal orgaan op de beslissing van het gehele orgaan. 

b. Wilsgebrek in hoofde van het slachtoffer van de vennootschap? 

In dit geval heeft de omgekochte bestuurder/zaakvoerder geen vertegenwoordigings
bevoegdheid. Derhalve dient men zich vooreerst de vraag te stellen of men hier een 
beroep kan doen op de verbintenisrechtelijke leerstukken die reeds werden uiteenge
zet bij de ( eerste) hypothese waarbij de omgekochte niet over vertegenwoordigings
bevoegdheid beschikte. 
M.i. is dit niet mogelijk. Immers wordt aanvaard dat de innerlijke feiten, in casu de 
kennis van de omkoping, van bestuurders aan de vennootschap worden toegerekend, 
zelfs indien de innerlijke feiten slechts één bestuurder betreffen (122). De vennoot
schap dient dus krachtens de juridische fictie van de toerekening van de innerlijke 
feiten ais een partij bij de omkoping worden beschouwd. 

In deze vierde hypothese zal derhalve, indien mogelijk, een beroep dienen te worden 
gedaan op de nietigheidsregeling van artikel 60 Venn. W. of op de gemeenrechtelijke 
belangenconflictenregeling in verband met de beraadslagende en beslissende Iicha
men. 

( 121) B. TILLEMAN. o.c .. Bestuur van vennootschappen. 595, nr. 1037. 
(122) B. TILLEMAN, o.c., Bestuurvan vennootschappen, 623, nr. 1090 (onder verwijzing naar het Duitse 
recht). 
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F. Kan het slachtoffer de overeenkomst instandhouden? 

De rechtsgrond op grond waarvan het slachtoffer van de omkoping de door omko
ping totstandgekomen overeenkomst in stand kan hou den, hangt af van de hypothese 
waarin men zich bevindt. 

Inzake de onrechtmatige daad als grond tot vemietiging van de totstandgekomen 
overeenkomst, volstaat het voor het slachtoffer van de omkoping om geen schade
loosstelling te vorderen. 

In het geval van het misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan dit door een 
bekrachtiging (art. 1998, tweede lid B.W.) (123). Ook overeenkomsten die werden 
afgesloten op grond van een misbruik van vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen 
immers worden bekrachtigd (124). In een concrete procedure tussen de derde omko
per en het slachtoffer van de omkoping, de lastgever, zal het meestal zo zijn dat de 
derde omkoper de (eventueel stilzwijgende) bekrachtiging zal tegenwerpen aan een 
lastgever die het bestaan van de overeenkomst in zijn hoofde ontkent. 

Aangezien de nietigheid op grond van art. 60, § 3 Venn. W. relatief is (125), volstaat 
het dat de vennootschap de nietigheid van de beslissing niet vordert. 

IV. De verhouding slachtoffer - omgekochte 

A. Algemeen 

Over de kwalificatie van de private omkoping als een (emstige) contractuele wan
prestatie, kan men relatief kort zijn. Hoe men de contractuele verhouding tussen de 
omgekochte en het slachtoffer ook dient te kwalificeren, het is duidelijk dat de priva
te omkoping in hoofde van de omgekochte in elk geval ais een contractuele wanpres
tatie zal moeten worden beschouwd en de beëindiging van de overeenkomst zal 
rechtvaardigen ( 126). 

Inzake lastgeving kan daarenboven nog worden opgemerkt dat de lasthebber op 
grond van art. 1993 B.W. verplicht is verantwoording te doen van al hetgeen hij 
krachtens zijn volmacht heeft ontvangen. Het Franse Hof van Cassatie interpreteert 

(123) B. TILLEMAN, Lastgeving, in A.P.R., 230, nr. 397. 
(124) Brussel 21 februari 1931, Pas. 1932, II, 55, negende overwegende. Zie voor Nederland: O. DE 
SAVORNIN LOHMAN, o.c., 153. 
(125) Ph. ERNST, o.c., Belangenconfiicten in naamloze vennootschappen, 566, nr. 652; H. LAGA, "Be
langenconflicten, aantal bestuurders en schriftelijke besluitvorrning in de N.V.", in De nieuwe vennoot
schapswetten van 7 en 13 april 1995, Jan Ronse lnstituut (ed.), Kalmthout, Biblo, 1995, (175), 204, nr. 53; 
H. LAGA, noot onder Rb. Kortrijk 1988, T.R. V. 1988, 138, nr. 1. 
(126) Brussel 9 april 1907, J.C.B. 1908, 113; Brussel 2 maart 1906, onuitg., aangehaald bij X, opm. bij 
Brussel 9 april l 907, J.C.B. 1908, 114. Inzake arbeidsverhoudingen: Wetsvoorstel betreffende de bestraf
fing van corruptie (wctsvoorstel LALLEMAND), Pari. St. Senaat 1997-1998, nr. 1 - 107/4, 12 (corruptie 
door werknemer is zware fout); O. DE SA VORNIN LOHMAN, o.c. , 155. Inzake lastgeving en bestuur
ders: B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen, Kalmthout, Biblo, 1996, 627, nr. 1099; M. TROP
LONG. o.c .. 91, nr. 336 ("I' exécution est placée sous la garantie de la bonne foi"). 
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deze verplichting derhalve ruim dat zij zich ook uitstrekt tot geheime commissies 
(127). Het nalaten rekenschap te geven van deze commissielonen kan derhalve als 
een contractuele wanprestatie beschouwd worden. 

Niettemin moet inzake de concrete beëindigingswijze een onderscheid gemaakt wor
den naargelang de aard van de rechtsverhouding tussen omgekochte en het slachtof
fer. 

B. Mogelijkheid tot eenzijdige ontbinding? 

De kwalificatie van de rechtsverhouding tussen de omkoper en het slachtoffer 
speelt niet mee inzake de ontbinding als gemeenrechtelijke beëindigingswijze van 
een overeenkomst op grond van art. 1184 B.W. In dergelijk geval is de kwalificatie 
van de contractuele rechtsverhouding tussen omgekochte en het slachtoffer irrele
vant. 

Op grond van art. 1184, derde !id B.W. dient de ontbinding in principe (128) door de 
rechter uitgesproken te worden ( 129). De ontbinding zal derhalve relatief lang op 
zich laten wachten (130), alleszins te lang voor het slachtoffer dat de samenwerking 
met de omgekochte onmiddellijk wil stopzetten wegens de schending van het ver
trouwen. 

In dit verband dient echter te worden opgemerkt dat de rechtspraak de eenzijdige, 
buitengerechtelijke ontbinding in zeer emstige gevallen wel aanvaardt. Dit is onder 
andere het geval inzake wanprestaties die een bedreiging vormen voor de volksge
zondheid (131). 

De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging wordt echter ook aanvaard indien private 
belangen emstig bedreigd worden door een flagrante wanprestatie van één der par
tijen en indien er sprake is van hoogdringendheid (l 32). Inzake een concessieover
eenkomst oordeelde het Hofvan Beroep te Gent (133) dat deze eenzijdig kon worden 
ontbonden aangezien "het nodige vertrouwen voor een verdere uitvoering volledig 
en terecht verdwenen was". Ook de rechtsleer aanvaardt de mogelijkheid van een 

(127) Cass. fr. 17 en 22 juli 1918, R.Trim.Dr.Civ. 1919, 540 en D. 1923, I, 76. In dezelfde zin: Rouen 
7 juni 1878, S. 1878, 242; R.P.D.B., tw. Abus de confiance, 34, nr. 51; J. LEVY-CAEN, o.c., 63. 
( 128) Cf. infra. 
(129) Art. 1184 B.W. Zie o.a.: E. DIRIX, noot onder Gent 29 april 1988, R.W. 1990-1991, 710; 
M. FONTAINE, noot onder Bergen 21 juni 1983, R.C.J.B. 1991, (12), 29, nr. 26. 
(130) M. FONTAINE, o.c., R.C.J.B. 1991, 30, nr. 27; R. KRUITHOF, e.a., o.c., T.P.R. 1994, 587, nr. 284. 
(131) Bergen 21 juni 1983, Pas. 1983, II, 125; R.C.J.B. 1991, 8, noot M. FONTAINE (zelfstandige arts 
verslaafd aan de drank - ziekenhuis ontbindt overeenkomst eenzijdig); Luik 6 december 1985, R.R.D. 
1987, 11, noot M. BOURMANNE (slecht onderhoud van lift in appartementsgebouw). 
(132) M. FONTAINE, o.c., R.C.J.B. 1991, 39, nr. 44. 
( 133) Gent 29 april 1988, R. W. 1990-1991, (705), 710, eerste alinea, noot E. DIRIX. Dit arrest werd beves
tigd door Cass. 9 februari 1990, R. W. 1990-1991, 700. 

89 



PRIV AATRECHTELIJKE ASPECTEN V AN PRIV ATE OMKOPING 

buitengerechtelijke, eenzijdige ontbinding bij een emstige schending van vertrou
wen (134). 

Als voorwaarde voor de eenzijdige ontbinding wordt echter gesteld dat de wanpres
tant vooraf in gebreke wordt gesteld (135). Dit vereiste is echter niet absoluut en 
dient niet meer te worden in acht genomen indien de ingebrekestelling geen nut meer 
heeft ofkan hebben (136). 

Op grond van deze rechtsleer en rechtspraak die een eenzijdige ontbinding gerecht
vaardigd acht op grond van een (verregaande) schending van het vertrouwen, is het 
m.i. mogelijk ook de overeenkomst tussen het slachtoffer van de omkoping en de 
omgekochte eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden wegens de private omko
ping van de omgekochte. 

Net ais bij elk ander geval van eigenrichting, zal het slachtoffer de overeenkomst 
echter op eigen risico ontbinden, d.i. onder voorbehoud van een rechterlijke "a pos
teriori" controle (137). 

C. Opzegging van de overeenkomst tussen de omgekochte en het slachtoffer 

1. DE OMGEKOCHTE IS EEN WERKNEMER - DRINGENDE REDENEN 

Het zich laten omkopen is een zware fout die een ontslag wegens dringende redenen 
rechtvaardigt (138). Het is immers duidelijk dat private omkoping een "emstige te-

(134) R. KRUITHOF, Verbintenissen. Overzicht van rechtspraak (1974-1980)", T.P.R. 1983, 639, 
nr. 134; S. STIJNS, De gerechtelijke en huitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 612, nr. 473; 
B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 357, nr. 572; P. VAN OMMESLAGHE, "la sanction de l'inexécution 
des obligations contractuelles", T.P.R. 1984, (197), 206, nr. 16; P. VAN OMMESLAGHE, "Les obliga
tions. Examen de jurisprudence (1974-1980)", R.C.J.B. 1986, 208, nr 100). 
(135) M. FONTAINE. o.c., R.C.J.B. 1991, 39, nr. 44. 
(136) Cass. 24 april 1980, A.C. 1979-1980, 1061; Gent 29 april 1988, R. W. 1990-1991, (705), 709, laatste 
alinea, noot E. DIRIX. 
(137) Gent 15 december 1971, T.B.H. 1971, (683), 684, vierde alinea; E. DIRIX, noot onder Gent 29 april 
1988, R. W. 1990-1991, 71 O; E. DIRIX, "eigenrichting in het privaatrecht", in Liber amicorum Jan Ronse, 
Brussel, 1986, 607, nr. 16; M. FONTAINE, o.c., R.C.J.B. 1991, 31-39, nrs. 29-44; M. VAN RUYMBE
KE, "Et si la résolution n'était plus judiciaire?", R.G.A.R. 1978, nr. 9850. 
( 138) Expliciet: Werkr. Luik 20 deccmber 1962, J. T. 1963, 232, achtste overwegende; Werkr. Brussel 
22 augustus 1963, Bull. VBO 1964, 89; Werkr. Brussel 10 februari 1967, T.S.R. 1967, 182 (samenvatting); 
Arbh. Brussel 22 december 1971, Bull. VBO 1973, 1429; Arbh. Brussel 29 juni 1977, J.T.T. 1977, (308), 
309, tweede kolom, derde laatste alinea (werknemer aanvaardt commissies zonder ze te hebben ge
vraagd); Arbh. Brussel 20 september 1994, Soc. Kron. 1997, 124 (evenwel geen omkoping in dit geval: 
bijwonen van een diner waarbij het product wordt voorgesteld); J. LEVY-CAEN, o.c., 64. Volgende be
slissingen gaan in dezelfde richting: Arbh. Antwerpen 26 oktober 1981, J.T.T. 1982, (179), 180, derde 
overwegende (werknemer wordt belast met hct zoeken van een koper voor een gebouw van de vennoot
schap, koopt zelf het gebouw aan gunstige voorwaarden - Hof oordeelt <lat "de werknemer zijn eigen be
Jang heeft gediend in stede van het belang van de vennootschap"); Arbh. Brussel 2 november 1990, VBO 
hu/letin 1992, atl. Il, 97 (vrouwelijke bediende maakt misbruik van functie om, tegen de belangen van 
haar werkgever in, haar relatie te bevoordelen). Zie ook: Wetsvoorstel betreffende de bcstraffing van cor
ruptie, Pari. St. Senaat, 1997-1998, nr. 1 - 107/4, 12. Contra: Kh. Leuven 23 maart 1926, Pas. 1926, III, 
( 160), 162, eerste overwegende. 
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kortkoming is die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werk
nemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt" (art. 35 WAO). De Werkrech
tersraad te Luik (139) ging zelfs verder en bestempelde passieve omkoping ais één 
van de zwaarste fouten die een werknemer kan begaan. 
Voor het bestaan van een dringende reden, volstaat het enkele feit dat de werknemer 
de voordelen gevraagd heeft (140). 

Het spreekt echter vanzelf dat de procedure inzake ontslag wegens dringende rede
nen (art. 35, derde )id WAO) moet worden gevolgd. Het ontslag m.oet derhalve gege
ven worden binnen de drie dagen nadat de feiten van omkoping de werkgever bekend 
zijn geworden. De werkgever mag wel wachten tot op het ogenblik hij over de nodi
ge bewijzen beschikt die de omkoping aantonen (141). Vermoedens van omkoping 
door de werknemer doen de termijn van drie dagen van art. 35, derde lid WAO niet 
lopen (142). 

In een heel aantal ondernemingen bestaan interne reglementen die omkopingsprak
tijken door werknemers aan banden willen leggen (143). 

In één van de versies van het wetsvoorstel tot bestraffing van private omko
ping, was de strijdigheid van de handelingen van de omgekochte met de inter
ne regels van de rechtspersoon trouwens expliciet opgenomen ais een de
lictstypisch element van het misdrijf van private omkoping (144). Ingevolge 
een amendement van de regering werd deze passage echter geschrapt uit de 
tekst ( 145). 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat een onderneming die private omkoping als 
een dringende reden wil kwalificeren, deze dient op te nemen in het arbeidsregle
ment (art. 6, 4° Arbeidsreglementenwet (146)). 
De rechter is bij de beoordeling van omkoping als een dringende reden echter niet 
gebonden door interne reglementen, noch door het arbeidsreglement (147). De kwa
lificatie van private omkoping als een dringende reden in deze reglementen kan door 
de rechter wel, voor zoveel als nodig (148), beschouwd worden als een verzwarende 
omstandigheid bij de beoordeling (149). 

( 139) Werkr. Luik 20 december 1962, J. T. 1963, 232. negende overwegende. 
(140) Werkr. Brussel 10 februari 1967, T.S.R. 1967, 182 (samenvatting). 
(14l)Vgl.Cass.14februari 1981,J.T.T. 1982, 176. 
(142) Werkr. Luik 20 december 1962, J.T. 1963, 232 (het bewijs bestond in casu uit kopieën die een onbe
kende had overhandigd aan de werkgever). 
(143) Senaatsverslag, Gedr. St. Senaat, 1997-1998. 1 -107/5. 73; Verslag DU BUS DE WARNAFFE, 11. 
(144) Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie, Gedr. St. Senaat, 1997-1998, nr. 1-107/4, 6. 
(145) Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie, Gedr. St. Senaat, 1997-1998, nr. 1 - 107/4. 
26. Zie voor de discussie die geleid heeft lot de schrapping van deze woorden in het ontwerp dat werd 
overgezonden naar de Kamer; Verslag FORET, 68 e.v. 
(146) Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, B.S. 5 mei 1965. 
(147) Art. 6, 4° Arbeidsreglementenwet; Cass. 24 februari 1961, Pas. 1961, I, 688; Cass. 5 maart 1979, 
Pas. 1979, I, 790 (samenvatting); C. ENGELS, Ontslag wegens dringende reden, Ced. Samsom, 1997, 83. 
( 148) Werkr. Luik 20 december 1962, J.T. 1963, 232 (omkoping "zwaarste fout die men kan begaan .. ). 
( 149) Arbh. Luik 15 juni 1983, TS.R. 1983, 404; Arbh. Brussel 8 april 1986. J.T. T. 1986, 462, noot. 
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2. DE OMGEKOCHTE IS EEN LASTHEBBER OF EEN BESTUURDER 

Volgens art. 2004 B.W. kan de lastgever de lastgevingsovereenkomst vormvrij (150) 
en ongemotiveerd (151) opzeggen. In tegenstelling tot de ontbinding, is de opzeg
ging een wijze van het beëindigen van een overeenkomst die los staat van enige fout. 
De lastgever kan de lastgevingsovereenkomst derhalve a fortiori opzeggen in geval 
van private omkoping. Dit wordt nog duidelijker indien men voor ogen houdt dat de 
lastgeving ais een vertrouwensambt wordt beschouwd en het bij schending van dit 
vertrouwen onlogisch zou zijn het mandaat te laten voortduren tegen de wil in van de 
lastgever (152). 
De ad nutum herroepbaarheid van de lastgevingsovereenkomst is, buiten het geval 
van de bestuurder in de NV waar de ad nutum herroepbaarheid een regel van openba
re orde is, echter een regel van suppletief recht. Bij een conventionele onherroepe
lijkheid, blijft het echter mogelijk een beroep te doen op de eenzijdige ontbinding 
wegens wettige redenen (153). 

Inzake lastgeving wordt aanvaard dat de lastgever bij beëindiging van de lastge
vingsovereenkomst de reeds gedane kosten dient te vergoeden en, indien een loon 
werd overeengekomen, een loon voor de reeds verrichte diensten dient te betalen 
(art. 1999 B.W.) (154). De vraag stelt zich of deze verplichtingen ook op de lastgever 
rusten indien de lasthebber zich heeft laten omkopen. 

In de rechtsleer bestaat er discussie over de invloed van de fout van de lasthebber op 
de plicht het loon en de gedane kosten te betalen. 

Sommige rechtsleer stelt dat, zelfs indien een loon werd overeengekomen, de 
lasthebber dit niet hoeft te betalen, evenmin ais de kosten, indien de lasthebber "de
loyaal" heeft gehandeld ten opzichte van de lastgever (155). Toegepast op private 
omkoping zou dit betekenen dat de lasthebber noch loon, noch kosten terugbetaald 
krijgt. 

Andere rechtsleer stelt dat de aanwezigheid van een fout van de lasthebber, buiten 
het geval van een fout begaan in verband met de gedane uitgave, geen invloed heeft 
op het recht tot terugbetaling van de kosten en de betaling van het loon ( 156). 

( 150) B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 320, nr. 518. 
( 151) B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 320, nr. 519. 
(152) R.P.D.B., tw. "mandat". 804. nr. 941; L. SIMONT, J. DE GAVRE, "Les contrats spéciaux. Examen 
de jurisprudence ( 1969-1975)", R.C.J.B. 1977, 402, nr. 262; W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, 
o.c., 307, nr. 222. 
( 153) Rb. Antwerpen 30 juni 1888. Pas. 1889, lll, 374 (evenwel geen ontbinding in dit geval aangezien er 
geen bedrog was); B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 355, nrs. 571-572. 
(154) R.P.D.B., tw. "mandat", 777, nr. 653; P.A. FORIERS, "le droit commun des intermédiaires com
merciaux: courtiers, commissionnaires. agents", in Les contrats de service, ed. Jeune Barreau, Brussel, 
532, nr. 225; B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 334, nr. 540. 
(155) R.P.D.B., tw. "mandat", 777, nr. 653; AUBRY, RAU, o.c., t. VI, 265, nr. 183. 
(156) B. TILLEMAN, Lastgeving, o.c., 141, nr. 225. 
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Deze discussie heeft echter niet zo veel belang in het kader van de omkoping aange
zien ook in deze visie de fout die de Iasthebber heeft begaan, een invloed heeft in het 
kader van de kwijting en de rechter beide vorderingen (de vordering van de lastheb
ber tot betaling van kosten en loon en de vordering van de lastgever wegens de con
tractuele fout) kan compenseren. 

3. DE OMGEKOCHTE IS EEN AANNEMER VAN WERK (MAKELAAR) 

Er werd reeds vermeld dat de omgekochte niet noodzakelijk een vertegenwoordi
gingsbevoegdheid dient te hebben om de keuze van een medecontractant te kunnen 
beïnvloeden en van deze macht misbruik te maken door zich te laten ornkopen (157). 

Neem het voorbeeld van de makelaar die wordt belast met het zoeken van een 
koper voor een handelsfonds. Indien deze niet de bevoegdheid heeft de 
koopovereenkomst ook werkelijk af te sluiten, is er sprake van een aanne
ming van werk (158). Niettemin staat deze makelaar in een positie om omge
kocht te worden door een potentiële koper die de handelszaak aan overdreven 
gunstige voorwaarden wil overnemen. 

De aanneming van werk kan op grond van art. 1794 B.W. opgezegd worden door de 
opdrachtgever. Deze bepaling is van toepassing op elk werk, welke vorm dit ook 
aanneemt (intellectueel of materieel) ( 159). Voorwaarde is wel dat de overeenkomst 
bepaald is door haar voorwerp of van bepaalde duur is ( 160). 

Evenals het geval is bij opzegging van een lastgevingsovereenkomst, mag de over
eenkomst ongemotiveerd opgezegd worden en is deze opzegging geenszins onder
worpen aan een fout van de aannemer (161). 

(157) Cour Paris 21 januari 1918, Journ. Trib. Com. 1918-1919, 389. 
(158) Zic o.a.: Brussel 12 mci 1950, J.C.B. 1950, (271), 275, negende overwegende; M. VERCRUYSSE, 
E. LAUWERS, Lefànds de commerce, t. I, Brussel, 1967, 287, nr. 303. 
(159) Cass. 13 oktober 1910, Pas. 1910, I, 443 (financiële emissie); Cass. 4 september 1980, R.C.J.B. 
1981, (523), 527, tweedc overwegende, noot X. DIEUX (makclaar); M.A. FLAMME, J. LEPAFFE, Le 
contrat d'entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 190, nr. 276. 
( 160) X. DIEUX, noot onder Cass. 4 september 1980, R.C.J.B. 1981, (528), 544-546, nr. 7. 
( 161) P.-H. ANTONMA TTEI, J. RA YNARD, Droit civil, rnntrats spéciaux, Litec, 1997, 349, nr. 431; X. 
DIEUX, o.c., R.C.J.B. 1981, 533; J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, in Traité du droit civil, 
LGDJ, 1996, 1310, nr. 32367. 
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§ 3. STRAFRECHTELIJKE ASPECTEN V AN DE OMKOPING V AN BUITEN
LANDSE AMBTENAREN 

1. Inleiding - achtergrond van en aanloop naar de huidige strafbaarstelling 

A. Algemeen 

Indien een onderneming een buitenlandse ambtenaar omkoopt, dienen de strafrech
telijke aspecten van dergelijke daden op twee vlakken te worden bezien. Vooreerst is 
het waarschijnlijk dat de onderneming of zijn uitvoeringsagenten strafbaar zullen 
zijn in het land waarvan de ambtenaar afhangt (de ontvangststaat). De strafbaarheid 
van de ondememing in de "ontvangststaat" maakt echter niet het voorwerp uit van 
deze bijdrage. Deze bijdrage gaat wel in op de bestraffing van dergelijke daden van 
ornkoping in het recht van de "zendstaat", het thuisland van de ondememing. 

Tot 1977 was de ornkoping van buitenlandse ambtenaren, dit in tegenstelling met de 
omkoping van binnenlandse ambtenaren, in geen enkel land strafbaar. Immers, de 
strafbaarheid van omkoping van ambtenaren beoogde enkel de interne nationale orde 
te beschermen (162). België vormde geen uitzondering op deze regel (163). 

In 1977 echter werd, mede onder invloed van een aantal schandalen (164) die in de 
nasleep van het onderzoek in het Watergate-schandaal publiek werden (165), in de 
Verenigde Staten de "Foreign Corrupt Practices Act" (FCPA) goedgekeurd. Deze 
wet omvat een repressief en een preventief luik. Enerzijds wordt de omkoping van 
buitenlandse ambtenaren door Amerikaanse bedrijven en bedrijven die genoteerd 
zijn op een Amerikaanse effectenbeurs gecriminaliseerd. Anderzijds worden beurs
genoteerde ondernemingen verplicht om interne boekhoudkundige controlesyste
men ter opsporing en voorkoming van geheime commissies aan buitenlandse ambte
naren op te zetten (166). 
De invoering van de strafbaarstelling van omkoping van buitenlandse ambtenaren 
bleef echter beperkt tot de Verenigde Staten. Andere geïndustrialiseerde landen acht
ten de invoering van een dergelijk misdrijf niet nodig of opportuun. 

Het spreekt derhalve vanzelf dat Amerikaanse bedrijven en bedrijven die genoteerd 
waren op een Amerikaanse effectenbeurs door toedoen van de FCP A in een concur
rentieel slechtere positie terecht kwamen ten opzichte van de ondememingen die 
geen rekening dienden te houden met wetgeving die de ornkoping van buitenlandse 

(162) Zie voor België: Cass. 19 juli 1921, Pas. 1921, I, 459, derde overwegende ("Attendu que le titre IV 
du Livre Il du Code Pénal a pour objet de sauvegarder l'ordre public national"); R.P.D.B., tw. Forfaiture, 
nr.18. 
(163) Cass. 19 juli 1921, Pas. 1921, I, 459 en R.D.P. 1921, 948, derde overwegende (omkoping van een 
Franse ambtenaar); Brussel 10 mei 1924, Pas. 1924, II, 178; Brussel 3 januari 1923, R.D.P. 1923, 163 en 
B.J. 1923, 375; R.P.D.B., tw. Forfaiture, nr. 18; Les Nove/les, Droit pénal, 11, 176, nr. 4384. 
(164) Zie o.a.: The Economist, 19 november 1988, 22. 
( 165) J.E. IMPERT, "A program for compliancc with the foreign corrupt practices act and foreign law 
restrictions on the use of sales agents", The international lawyer 1990, 101 O. 
(166) Section 13(b)(2) Securities Exchange Act of 1934. 
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ambtenaren stratbaar stelde. Ook bij de bespreking van de Belgische wet tot straf
baarstelling van ornkoping van buitenlandse ambtenaren, werd bezorgdheid geuit 
over de invloed die dergelijke stratbaarstelling zou hebben op de concurrentiële po
sitie van de Belgische bedrijven (167). 

Recent werden er echter op internationaal niveau een heel aantal initiatieven geno
men teneinde de stratbaarstelling van omkoping van buitenlandse ambtenaren te be
spoedigen. De voor België twee voornaamste initiatieven (168) situeren zich op we
reld- (VN, maar vooral OESO) en Europees niveau (169). 

B. VN en OESO 

In de schoot van het Economisch en Sociaal Comittee van de Verenigde Naties, wer
den pogingen ondernomen om het probleem op de wetgevende agenda van de andere 
geïndustrialiseerde landen te plaatsen ( 170). Deze pogingen mislukten echter. 

Onderhandelingen in de schoot van de OESO lukten daarentegen wel en leidden tot 
"the Convention on combating bribery of foreign public officiais in international 
business transactions" die in Parijs ondertekend werd op 17 december 1997, ook 
door België ( 171 ). 
Artikel 1.1 van het Verdrag verplicht de Verdragssluitende staten om de directe om
koping of de omkoping door middel van tussenpersonen van buitenlandse ambtena
ren en ambtenaren van internationale organisaties te criminaliseren. Het Verdrag 
vereist enkel de criminalisering van de omkoping aan de kant van de omkopende 
persoon of onderneming (actieve omkoping van buitenlandse ambtenaren). Het Ver
drag vereist niet de criminalisering van de omkoping aan de kant van de buitenlandse 
ambtenaar (passieve omkoping). Alhoewel de strafbaarheid van passieve omkoping 
buiten het bereik van deze bijdrage valt, is het toch vermeldenswaard dat de Bel-

(167) Verslag DU BUS DE WARNAFFE, 19. 
(168) Wctsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie, Gedr. St. Senaat 1997-1998, nr. 1 - 107/5, 
14. 
(169) Zie voor een Gemeenschappelijk Standpunt inzake de verhouding tussen de Europese initiatieven en 
de initiatieven van de OESO: Gemeenschappelijk Standpunt van 6 oktober 1997 betreffende de onderhan
delingen in het kader van de Raad van Europa en de OESO over corruptic, PB. L. 13 oktober 1997, afl. 
279, 1. 
(170) Zie o.a.: Ad hoc intcrgovernmental working group on corrupt practices, E / AC.64 / 3, 20 januari 
1977; idem, E / AC.64 / 7, 17 maart 1977; Eighth United Nations Congress on the prevention of crime and 
the treatment of offenders, Havana, NCONF.144/8, 29 mei 1990; L.N. CUTLER, D.M. DRORY, "To
ward an international code on illicit payments", in S.J. RUBIN, G.C. HUFBAUER, Emerging standards 
of international trade and investment, Rowman en Allanheld, 1983. Zie ook: P.H. BOLLE. "Pratiques de 
corruption et transactions commerciales internationales", Rev.lnt.Dr.Pén. 1982, 339-359; C. VAN DEN 
WIJNGAERT, ··De toepassing van de strafwet in de ruimte: enkele beschouwingen", in Liber amicorum 
F. Dumon, Kluwer, 1983, (501), 514. 
( 171) Het Verdrag trad in werking op 15 februari 1999. Het Verdrag en de officiële commentaar kan ge
raadpleegd worden op: http://www.oecd.org. Zic voor een bespreking van dit verdrag: G. SACERDOTI, 
"La convention de l'OCDE de 1997 sur la lutte contre la corruption des agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales", I.B.LJ. 1999, 3-18. 
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gische wetgever verder is gegaan dan het Verdrag vereiste en ook de passieve omko
ping van buitenlandse ambtenaren strafbaar heeft gesteld. 

C. De Europese Unie 

Naast het OESO-Verdrag, vormden ook twee initiatieven, uitgaande van de Raad 
van de Europese Unie, het model voor de Belgische wetgever bij de invoering van 
het misdrijf van omkoping van buitenlandse ambtenaren. Het toepassingsgebied van 
de Europese initiatieven is echter beperkt tot de omkoping van een ambtenaar van 
een andere Lidstaat en tot ambtenaren die werkzaam zijn in één van de instellingen 
van de Europese Gemeenschappen ("communautaire ambtenaren"). 

Vooreerst werd op 27 september 1996 een Protocol ( 172) goedgekeurd door de Raad 
dat een aanvulling was op het Verdrag betreffende de bescherming van de financiële 
belangen van de Europese Gemeenschappen (hiema: "Protocol"). Art. 1, a) verplicht 
de Lidstaten om het begrip "ambtenaar" in de strafbaarstelling van omkoping uit te 
breiden tot "elke nationale ambtenaar van een andere Lidstaat" en "communautaire 
ambtenaren". 

Een tweede initiatief betreft de "Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij 
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese 
Unie betrokken zijn" (hiema: "Overeenkomst") (173). Ook hier vereist art. 1, a) de 
uitbreiding van het begrip "ambtenaar" tot "elke nationale ambtenaar van een andere 
Lidstaat" en "communautaire ambtenaren". 

D. Rol en hlijvend helang van het Amerikaanse recht 

Het belang van het Amerikaanse recht bij de bespreking van het misdrijf van omko
ping van buitenlandse ambtenaren kan niet onderschat worden. De invloed ervan si
tueert zich op twee niveaus. 

Vooreerst kan de Amerikaanse wetgeving rechtstreeks toepasselijk zijn. lmmers, de 
V erenigde Staten van Amerika hebben niet gewacht op de implementatie van het 
OESO-Verdrag door de overige geïndustrialiseerde landen om hun eigen wetgeving 
eenzijdig te multilateraliseren. Op 10 november 1998 werd de "international anti
bribery act" (174) ondertekend door de President van de Verenigde Staten. De voor
naamste wijziging van deze wet is de uitbreiding van het toepassingsgebied ratione 

( 172) Akte van de Raad tot vaststelling van een protocol bij de overeenkomst aangaande de bescherming 
van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, PB. C. 23 oktober 1996, afl. 313, 1-1 O. 
( 173) Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen 
of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, PB. C. 25 juni 1997, afl. 195, 2-11. 
(174) Public Law, no. 105-366, 10 november 1998. Te raadplegen op http://www.thomas.loc.gov . Zie 
voor een bespreking van <leze wet en de gevolgen ervan voor multinationale ondernemingen: W. GOOS
SENS, "National and international anti-bribery regulations: practical implications for multinational com
panies and compliance programs", I.B.L.J. 1999, 19-46. 
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personae van de FCPA. Voortaan is de omkoping van buitenlandse ambtenaren door 
alle ondernemingen strafbaar in de Verenigde Staten krachtens de "international 
anti-bribery act". Voorwaarde is wel dater een territoriaal verband bestaat met het 
Amerikaanse grondgebied (175). 

Ten tweede heeft de FCP A in een zeer verregaande mate mode! gestaan voor het 
OESO-Verdrag en derhalve indirect ook voor de Belgische wet. Het Belgische mis
drijf zal tijdens deze bespreking derhalve regelmatig getoetst worden aan de Ameri
kaanse wetgeving en de Amerikaanse rechtspraak ( 176). Hierbij zal een beroep ge
daan worden op de Department Of Justice (DOJ) Opinion Procedure Releases. Dit 
zijn Opinions omtrent de compatibiliteit van een bepaalde transactie met de FCP A. 
Dergelijke opinions worden door de DOJ gegeven op vraag van een onderneming die 
geconfronteerd wordt met een omstandigheid die eventueel problemen kan opleve
ren in verband met de FCPA (177). 

II. Het Belgische misdrijf van omkoping van buitenlandse ambtenaren 

A. Delictstypische elementen van het misdrijf 

1. ALGEMEEN 

Het was de bedoeling van de Belgische wetgever om de omkoping van buitenlandse 
ambtenaren en van ambtenaren die ressorteren onder een internationale instelling, te 
assimileren met de omkoping van binnenlandse ambtenaren (178). Artikel 250, § 1 
Sw. bepaalt immers: "Indien de in de artikelen 246 tot 249 bepaalde omkoping een 
persoon betreft die in een vreemde staat een openbaar ambt uitoefent, zijn de straffen 
die welke in die bepalingen gesteld zijn." Door deze verwijzing naar de bepalingen 
inzake de omkoping van binnenlandse ambtenaren, worden de wijzigingen op dat 

( 175) Sec. 104A, (a) Foreign corrupt practices act of 1977 ("while in the terri tory of the United States"). 
(176) Inzake de FCPA kan de geïnteresseerde lezer onder andere verwezen worden naar de bibliografie 
van PERKINS: S. PERKINS, "Bibliography on the FCPA of 1977", Wash. St. Un. L.Rev. 1987, 491. Zie 
ook: J.C. BLISS, G.J. SPAK, "The foreign corrupt practices act of 1988: clarification or evisceration?", 
fow pol. /nt. Bus. 1989, 441-469; K.F. BRICKEY, "Corporate criminal liability: a primer for corporate 
counsel", The business lawyer 1984, 129 e.v.; R.J. DOWD, "Civil RICO misread. The judicial repeal of 
the 1988 amendments to the FCPA", Fordh. /nt. L. J. 1990, 946 e.v.; R.H. FOLSOM (ed.), International 
business transactions, 3d ed., West, 1995, 661 e.v.; A. FREMANTLE, S. KATZ, "The FCPA amend
ments of 1988", The international lawyer 1989, 755-767; M.W. GORDON, "United States anti-bribery 
and anti-boycott legislation of 1977", Bull. Fisc. Doc. 1990, 150 e.v.; J.E. IMPERT, "A program for com
pliance with the foreign corrupt practices act and foreign law restrictions on the use of sales agents", The 
international latt,yer 1990, 1017. Vooral het artikel van LOW en DA VIS geeft een zeer volledig en zeer 
praktisch overzicht van de inhoud en de gevolgen van de FCPA: L.A. LOW, J.E. DAVIS, "Coping with 
the Foreign Corrupt Practices Act: a primer for energy and natural resource sectors", J. Energy and nat. 
Resources law 1998, 286-320. 
( 177) De procedure wordt geregeld door Title 28, Chapter I, Part 80 van de Code of Federal Regulations. 
De tekst van deze procedure, evenals een full text van de Releases kan men raadplegen op: http:// 
www. usdoj. gov / cri minal/fraud/fcpa. 
( 178) Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie, Verslag namens de Commissie voor de Justi
tie uitgebracht door de heer FORET, Gedr. St. Senaat, 1997-1998, nr. 1-107/5, 14 (hierna: Verslag FO
RET); Verslag DU BUS DE WARNAFFE, 6. 
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vlak rechtstreeks relevant ( 179). Ook het systeem van de bestraffing en de straftoe
meting is hetzelfde ais bij de omkoping van binnenlandse ambtenaren. De nieuwe ar
tikelen 250 en 251 Sw. verwijzen inzake de bestraffing immers expliciet naar de be
palingen inzake de omkoping van binnenlandse ambtenaren. 

Voor het bestaan van het misdrijf van corruptie is derhalve geen pactum corruptionis 
meer vereist (180). De eenzijdige handelingen van actieve (181) en passieve (182) 
omkoping maken voortaan volwaardige misdrijven uit. 

Zoals reeds vermeld werd, zal in het kader van deze bijdragenbundel enkel de omko
ping vanuit het oogpunt van de onderneming (actieve omkoping) besproken worden. 

2. DE HOEDANIGHEID VAN DE OMGEKOCHTE - BEOORDELING VAN DE HOEDANIGHEID VAN OPEN

BAAR AMBTENAAR 

a. Algemeen 

Op grond van art. 250, § 2 Sw. wordt de hoedanigheid van de omgekochte persoon 
ais openbaar ambtenaar beoordeeld «overeenkomstig het recht van de Staat waar die 
persoon dat ambt uitoefent». Met deze regel richt de Belgische wetgever zich naar 
het voorschrift van art. 1, c) van het Protocol en art. 1, c) van de EU-Overeenkomst. 
In de Belgische wet gaat deze regel echter enkel op ten aanzien van ambtenaren van 
landen die !id zijn van de Europese Unie. Ten aanzien van ambtenaren van niet-EU
landen, wordt de hoedanigheid van een persoon als openbaar ambtenaar enkel er
kend indien dergelijke persoon ook als dusdanig zou worden erkend volgens Bel
gisch recht (art. 250, § 2, tweede zin Sw.). Ook in het Amerikaanse recht wordt de 
publieke hoedanigheid van de omgekochte bepaald volgens Amerikaans recht (183). 

De Belgische wetgever heeft ook de omkoping van ambtenaren, werkzaam in inter
nationale organisaties strafbaar gesteld. De hoedanigheid van personen die een open
baar ambt uitoefenen in een internationale publiekrechtelijke organisatie, wordt be
oordeeld overeenkomstig de statuten van de internationale publiekrechtelijke organi
satie waaronderhij ressorteert (art. 251, § 2 Sw.) (184). 

(179) Voor een bespreking van deze artikelen zij verwezen naar de bijdrage van Professor DE NAUW. 
(180) Verslag FORET, 11 e.v. 
( 181) Art. 246, § 2: "Actieve omkoping bestaat in het rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen aan 
een persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard 
dan ook voor zichzelf of voor een derde om een van de in artikel bedoelde gedragingen aan te nemen." 
( 182) Art. 246, § 1: "Passieve omkoping bestaat in het feit dat een persoon die een openbaar ambt uitoe
fent, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of ccn 
voordeel van welke aard dan ook vraagt of aanneemt om een van de in artikel 247 bedoelde gedragingen 
aan te nemen." 
(183) DOJ Opinion Procedure Release, 94-01. 
( 184) Inzake Europese communautaire ambtenaren moet echter rekening gehouden worden met art. 1, (b) 
van het Protocol en de Overeenkomst dat bepaalt dat "eenieder die door de Lidstaten of door een overheid 
ter beschikking van de Europese Gemeenschappen is gesteld om daar functies uit te oefenen die overeen
stemmen met de functies die worden uitgeoefend door ambtenaren of andere personeelsleden van de Eu
ropese Gemeenschappen." 
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b. Een aantal toepassingen 

In het Belgische strafrecht wordt voor de bepaling van de hoedanigheid van een per
soon ais ambtenaar uitgegaan van de feitelijke uitoefening van een openbare functie 
(185). Deze hoedanigheid wordt ruim geïnterpreteerd (186). Worden naar Belgisch 
recht onder andere beschouwd ais zijnde ambtenaren : attachés van ministeriële ka
binetten (187); een ordonnateur in een gemeenteschool (188); een hoofdingenieur 
van de NMBS (189). 

Werknemers van overheidsbedrijven kunnen derhalve beschouwd worden ais open
bare ambtenaren, zelfs indien zij niet in contact staan met het publiek. Inzake werk
nemers van overheidsbedrijven, moet trouwens opgemerkt worden dat overheidsbe
drijven expliciet vermeld worden door art. 1.4, a) van het OESO-Verdrag dat tevens 
de definitie bevat van een openbare ambtenaar (190). Ook in de Verenigde Staten 
worden leidinggevende werknemers van overheidsondernemingen beschouwd ais 
ambtenaren (191). 

V ait de omkoping van buitenlandse le den van politieke partijen die geen publieke 
functie bekleden onder het toepassingsgebied van de Belgische strafrechtsbepaling? 

De omkoping van dergelijke personen is expliciet opgenomen in de Amerikaanse 
wetgeving (FCPA èn IBA) (192). 
Ondanks diplomatieke druk werd deze bepaling echter niet overgenomen in het 
OESO-Verdrag. In de Belgische wet kunnen zij niet beschouwd worden ais openbare 
ambtenaren indien deze personen geen publieke functie bekleden. 

Door de algemene gelijkstelling van de omkoping van buitenlandse ambtenaren met 
de omkoping van binnenlandse ambtenaren, is in het Belgische recht echter ook 
strafbaar: de omkoping van elke persoon die zich kandidaat heeft gesteld voor een 
openbaar ambt of die doet geloven dergelijk ambt uit te oefenen (art. 246, § 3 Sw.). 

(185) Verslag FORET, 35. 
( 186) Cass. 5 december 1921, Pas. 1922, !, 89; Les Novel/es, Droit pénal, I 1, 160, nr. 4238. 
( 187) Brussel 23 januari 1981, Pas. 1981, Il, 36; Les Novel/es, Droit pénal, I 1, 160, nr. 4242. 
(188) Antwerpen 3 december 1993, R. W. 1994-1995, 437 (gemeenschapsonderwijs). 
(189) Cass. 2 oktober 1961, Pas. 1962, !, 137. 
( 190) Een overheidsonderneming wordt door de officiële commentaar bij het Verdrag ais volgt gedefini
eerd: "any enterprise, regardless of its legal form, over which a government, may, indirectly or directly, 
exercise a dominant influence. This is deemed to be the case, inter alia, when the government or govern
ments hold the majority of the enterprise's suhscribed capital, control the majority of votes attaching to 
shares issued by the enterprise or can appoint a majority of the members of the enterprise's administrative 
or managerial body or supervisory board." 
( 191) DOJ Opinion Procedure Release, 93-01. 
( 192) Sec. 104A, (a), (2) FCPA ( 15 U.S.C. 78dd). 
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3. DE G!Ff 

a. Algemeen 

Evenals in de initiatieven van de EU (193), het Amerikaanse recht (FCPA èn IBA) 
( 194) ais in het OESO-Verdrag (195), verbiedt het Belgische recht het voorstellen 
van «een aanbod, een belofte van of een voordeel van welke aard ook» (art. 250, § 1 
jo. art. 246, § 2 Sw.). Met deze omschrijving vervangt de nieuwe wet het oorspronke
lijke «giften en geschenken» (196). Niet alleen giften in geld komen in aanmerking, 
ook giften in natura worden beschouwd ais een voordeel van welke aard ook ( 197). 

b. Zijn morele voordelen «voordelen van welke aard ook» ? 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt niet duidelijk of morele voordelen ook 
kunnen worden gekwalificeerd ais «voordelen van welke aard ook». Te denken valt 
aan: de benoeming van een zoon in een raad van bestuur (198); ... 

Er zijn argumenten contra en pro aan te halen. 

Tijdens de bespreking in de Kamer van het wetsontwerp, antwoordde de vertegen
woordiger van de Minister van Justitie op een vraag van de Heer VERHERSTRAE
TEN dat het begrip « voordeel van welke aard ook » een zeer ruime omschrijving is 
(199). De vertegenwoordiger voegde daar echter aan toe dat de rechtspraak steeds 
vereist dat het voordeel een patrimoniaal karakter heeft (200). 
Uit het Verslag FORET (201) blijkt tevens dat de Belgische wetgever door de nieu
we terminologie enkel «de onnodige controverses rond de aard van de beoogde za
ken» wou voorkomen. 

Toch lijkt het mij juist te stellen dat ook morele voordelen onder het begrip «voordeel 
van welke aard ook» vallen. Zoniet zou de bestraffing van het aanbieden van een 
voordeel aan een derde die een (familie-) band heeft met de omgekochte, problema
tischer worden (202). 

(193) Art. 2.1 van het Protocol ("voordelen, ongeacht de aard ervan"); Art. 2.1 van het Verdrag (idem). 
(194) Sec. 104A, (a) FCPA ("anything of value"). 
( 195) Art. 1, 1 OESO-Verdrag ("any undue pecuniary or other advantage"). 
(196) Verslag FORET, 12. 
( 197) Brussel 23 januari 1981, Pas. 1981, II, 36 ( omkoping van een kabinetsmedewerker door gift van een 
appartement); Antwerpen 30 september 1988, R. W. 1988-1989, 509 (omkoping van ambtenaren door ge
schenken en diners); Brussel 17 juni 1994, R.D.P. 1996, 1014, noot M.-A. BEERNAERT (idem). Zie 
ook: Verslag FORET, 23. 
(198) Verslag FORET, 73. 
( 199) Zie ook: Verslag FORET, 20. 
(200) Zie ook: Verslag FORET, 71. 
(201) Verslag FORET, 12. Vgl. in dit verband ook: Verslag FORET, 19. 
(202) Vgl. Verslag FORET, 72. 
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Deze visie vindt ten andere steun in de parlementaire voorbereiding. 
Een lid van de Commissie stelde dat «voordelen van welke aard ook» eveneens mo
rele voordelen omvatte (203). In zijn antwoord, stelde de minister dat de Belgische 
regering zich met het begrip «voordeel van welke aard ook» heeft willen richten naar 
de internationale teksten (OESO en EU) (204). 
ln het Verslag Foret (205) wordt eveneens het voorbeeld gegeven van de zoon van de 
omgekochte die benoemd wordt in het directiecomité van de omkoper. Dit voordeel 
wordt in hoofde van de vader ais een voordeel van aile aard beschouwd (206). 

Het spreekt echter vanzelf dat bij de «gift» van morele voordelen, het opzet moeilij
ker aangetoond zal kunnen worden. 

c. Voorbeelden uit het Amerikaanse recht 

Werden in het Amerikaanse recht ais voordeel van om het even welke aard be
schouwd: aandelen in een joint venture (207); het toekennen van een krediet (208); 
een vakantie in de V.S.A. (209); een studiebeurs voor een zoon van een politicus 
(210); ... 
Liefdadigheidsschenkingen aan hospitalen (211) en scholen (212) lijken daarente
gen, mits de nodige garanties, geen probleem te vormen onder de FCP A. De reden 
hiervoor is in dergelijke gevallen echter veeleer te vinden in de afwezigheid van een 
misdadig opzet dan in de afwezigheid van een voordeel. 

(203) Verslag FORET, 70. 
(204) Verslag FORET, 71. 
(205) Verslag FORET, 73. 
(206) Men kan dit voordeel echter eveneens ais een onrechtstreeks materieel voordeel beschouwen. 
(207) L.A. LOW, J.E. DA VIS, "Coping with the Foreign Corrupt Practices Act: a primer for energy and 
natural resource sectors", J. Energy and nat. Resources law 1998, 289. Zie voor Belgisch recht in dezelfde 
zin: R.P.D.B., tw. Fotfaiture, 76, nr. 59; M. RIGAUX, P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du code 
pénal, t. IV, 291. 
(208) L.A. LOW, J.E. DAVIS, o.c., 289. 
(209) DOJ Opinion Procedure Release, 83-02, 82-01, 81-02 (dergelijke uitgaven zijn op grond van de 
FCPA wel toegelaten indien ze noodzakelijk zijn om producten van de ondememing voor te stellen: "pro-
duct demonstration": Sec. 104A, (c), (2) FCPA). · 
(210) DOJ Opinion Procedure Release, 80-01 (evenwel geen probleem in casu aangezien ambtenaar voor
al ceremoniële functie heeft). 
(211) DOJ Opinion Procedure Release, 95-01. 
(212) DOJ Opinion Procedure Release, 97-02. 

101 



PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN V AN PRIV ATE OMKOPING 

4. DOEL V AN DE OMKOPING 

a. Het Belgische recht 

(1) Voorde wetswijziging 

Voor de wetswijziging werd omkoping beschouwd ais zijnde een ambtsmisdrijf 
(213). Immers, opdat er sprake kon zijn van omkoping, werd naar Belgisch recht 
vereist dat de ambtenaar de gift aanvaard had om een daad van zijn ambt te verrich
ten (214). 

Het aanwenden van invloed of macht, zonder dat dit binnen het kader van de werk
zaamheden trad, behoorde daarentegen niet tot een daad van het ambt (215). 

(2) Na de wetswijziging 

De nieuwe wet heeft dit grondig gewijzigd (216). Voortaan is ook strafbaar: de om
koping die het gebruik of misbruik van invloed beoogt, ongeacht of de handeling al 
dan niet tot de bevoegdheid van de ambtenaar behoorde. Volgens art. 246, § 2 Sw. 
bestaat actieve omkoping in «het ... voorstellen ... van een aanbod ... om één van de 
in artikel 247 bedoelde gedragingen aan te nemen». Artikel 247, § 4 Sw bepaalt dat 
«indien de omkoping het gebruik tot doel heeft door de persoon die een openbaar 
ambt uitoefent, van de echte of vermeende invloed waarover hij uit hoofde van zijn 
ambt beschikt om een handeling van een openbare overheid of een openbaar bestuur 
of het nalaten van die handeling te verkrijgen ... ». De Belgische wetgever heeft door 
de algemene gelijkstelling van omkoping van binnenlandse en buitenlandse ambte
naren, deze evolutie doorgetrokken naar het misdrijf van omkoping van buitenlandse 
ambtenaren. 

b. Het Amerikaanse recht en het OESO-Verdrag 

Het vereiste van het voormalige Belgische recht dat de beoogde handeling « een 
daad van het ambt » van de buitenlandse ambtenaar is, wordt evenmin gesteld in het 
Amerikaanse recht. 

(213) R.P.D.B., tw. Forfaiture, 74, nr. 26; l.Rs Novel/es, Droit pénal, III, 168, nr. 4314; M. RIGAUX, 
P.-E. TROUSSE, o.c., 292. 
(214) Cass. 7 juni 1943, Pas. 1943, I, 234; Cass. 17 rnaart 1981, Arr.Cass. 1980-1981, 786 (het is niet 
voldoende dat de handeling van de arnbtenaar strijdt met de aan zijn arnbt verbonden arnbtsplichten); 
Verbr. 27 rnei 1957, Arr. Verbr. 1957, 815; Cass. 19 april 1983, A.C. 1982-1983, 988, 994, eerste overwe
gende (sluiten van koopovereenkornst inzake een stuk grond behoort tot de collegiale bevoegdheid van het 
college van burgerneesters en schepenen, burgerneester laat zich ornkopen tijdens de onderhandelingen 
die hij diende te voeren -voeren van onderhandelingen behoort tot kader van werkzaarnheden); R.P.D.B., 
tw. Forfaiture, nr 26; Les Novel/es, droit pénal, t. III, 169, nr. 4328; l.Rs Novel/es, droit pénal, t. Ill, 170, 
nr. 4331 e.v.; Pandectes belges, tw. Corruption des fonctionnaires, nrs. 13 e.v., 1056; M. RIGAUX, P.-E. 
TROUSSE, o.c., t. IV, 292-293, 311. 
(215) Les Novel/es, droit pénal, t. III, 169, nr. 4327. 
(216) Senaatsverslag, Pari. St. Senaat, 1997-1998, nr. 1 - 107/5, 13. 
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Sec. 104A: «lt shall be unlawful for any covered person ... to ... giving any
thing of value to 

( 1) any foreign official for purposes of -

D inducing such foreign official to use the influence of that 
official with a foreign government or instrumentality the
reof to affect or influence any act or decision of such go
vemment or instrumentality, 

in order to assist such covered person in obtaining or retaining business for or 
with, or directing business to any person;» 

Centraal in het Amerikaanse recht staat het uiteindelijke resultaat van de omkoping: 
het afsluiten van zaken, zelfs met private partijen (217), of het binnenrijven van on
geoorloofde voordelen (218). Het is hierbij irrelevant of de buitenlandse ambtenaar 
zijn kader van werkzaamheden te buiten is gegaan. 

Ook het OESO-Verdrag beschouwt de omkoping van buitenlandse ambtenaren als 
een misdrijf van misbruik van invloed, veeleer dan ais een ambtsmisdrijf. Immers, 
art. 1. 4 ( c) van het OESO-Verdrag bepaalt: ""act or refrain from acting in relation to 
the performance of official duties" includes any use of the public official's position, 
whether or not within the official's authorized competence." (219). 

c. De houding van het Protocol en het Verdrag van de EU ter zake 

Centraal bij de vraag of de EU-initiatieven een ambtsmisdrijf dan wel een misbruik 
van invloed willen bestraffen staan de artikelen 2. 1 en 3.1 van het Protocol en het 
Verdrag. Volgens deze artikelen dient de gift te gebeuren "om in strijd met zijn 
ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te 
verrichten of na te laten". Uit de toelichtingen bij zowel het Protocol (220) ais het 
Verdrag (221), lijkt men te kunnen afleiden dat het Verdrag en het Protocol enkel 
toepassing vinden indien de beoogde handeling behoren tot de bevoegdheid of de 
functie van de openbare ambtenaar. 

Belangrijk is echter op te merken dat de lidstaten strengere normen kunnen uitvaardi
gen bij de omschrijving van het misdrijf van omkoping van buitenlandse ambtena
ren. 

(217) A. ARONOFF (DOJ). Anti-bribery provisions of the Foreign Corrupt Practices Act, 3. Te raadple
gen op: http://www.ita.doc.gov/legal/fcpal.html 
(218) J.C. BLISS. G.J. SPAK, o.c., Law pol. inti. bus. 1989, 447; W. GOOSSENS, o.c.,l.B.L.J. 1999, 28. 
(219) Zie ook: Commentaries on the Convention on Comhating bribery of offficials in international busi
ness transactions, 2. Deze officiële commentaar op het OESO-Verdrag kan worden geraadpleegd op: 
http://www.oecd.org//datïcmis/bribery/20nov2e.htm. 
(220) PB. C. 15 januari 1998, atl. 011, 5. 
(221) PB. C. 15 december 1998, atl. 391, 1. 
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5. ÜPZET 

Onder het oude misdrijf van omkoping volstond het algemene opzet (222). Het be
oogde doel, zijnde de handeling of het nalaten door de ambtenaar, volstond ais mo
reel element van het misdrijf (223). Dit gaat nog steeds op bij het nieuwe misdrijf. 
Het volstaat dat een onderneming wetens en willens een aanbod heeft gedaan aan een 
ambtenaar opdat deze ambtenaar een handeling van zijn ambt zou verrichten of nala
ten te verrichten of opdat deze ambtenaar zijn invloed zou aanwenden (224). 

Een voorbeeld waarbij men kan stellen dat er geen opzet is om om te kopen, zijn 
bona fide voordelen gegeven in het kader van zogenaamde productdemonstraties, 
waarbij men de ambtenaar producten aanbiedt opdat deze de kwaliteit ervan zou 
kunnen inschatten (225). 

Het Amerikaanse recht heeft deze omstandigheid trouwens expliciet opgeno
men ais een grond die de strafbaarheid verhindert (Sec. 104A, c, (2)). M.i. zijn 
dergelijke bona fide gedane "giften" ook zonder een wettelijke basis (zoals 
het geval is in het Belgische recht) niet strafbaar wegens afwezigheid van een 
opzet om om te kopen. 

In volgende gevallen heeft de Department of Justice geoordeeld dater geen opzet om 
om te kopen aanwezig was: kosten gedaan in verband met de training van buiten
landse ambtenaren (226); een promotietoer naar de vestigingen van de ondernemin
gen (evenwel onder voorwaarden) (227). Deze gevallen lijken mij in principe trans
poneerbaar naar het Belgische recht. 

6. ÜMKOPING VAN BUITENLANDSE AMBTENAREN DOOR TUSSENPERSONEN 

a. Algemeen 

Het spreekt vanzelf dat de omkoping van buitenlandse ambtenaren eveneens via tus
senpersonen kan gebeuren. De gevallen die zich hebben voorgedaan in de burger
rechtelijke rechtspraak blijken trouwens vaak hierop betrekking te hebben (228). 

(222) A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 45, nr. 68; 
(223) R.P.D.B., tw. Fo,faiture, nr. 128; M. RIGAUX, M.-E. TROUSSE, o.c., t. IV, 312. 
(224) L. DUPONT, R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch strafrecht, 249, nrs. 420 e.v.; R. LEGROS, 
Le dol général, Sirey, 1952, 89, nrs. 109 e.v. (zie evenwel nr. 129 waarin deze auteur ingaat tegen de visie 
dat het willen van een resultaat tevens kan worden omschreven ais algemeen opzet). 
(225) DOJ Opinion Procedure Release, 81-02. 
(226) DOJ Opinion Procedure Release, 96-01; DOJ Opinion Procedure Release, 82-01; DOJ Opinion Pro
cedure Release, 92-01. De training van de ambtenaren kan zelfs verplicht zijn volgens het lokaal recht van 
de ambtenaren. 
(227) DOJ Opinion Procedure Release, 83-02. 
(228) Gent 16 januari 1986, J. T. 1989, 108 (nietigheid agentuurovereenkomst - evenwel geen omkoping 
door agent bewezen in casu). Zie voor Frankrijk: Réq. 5 februari 1902, D. 1902, I, 158 (nietigheid make
laarsovereenkomst die tot voorwerp heeft de gunst van buitenlandse overheden te winnen); Civ. 3 april 
1912, D. 1915, I, 71 (idem); Parijs 31 december 1903, S. 1905, !, 206 (idem); AUBRY, RAU, o.c., 4de ed., 
t. IV, 322; J. GHESTIN, o.c., La formation du contrat, 894, nr. 885. 
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Ook omkoping door tussenpersonen wordt strafbaar gesteld door de Belgische wet. 
Art. 246, § 2 Sw. bepaalt immers: «actieve omkoping bestaat in het rechtstreeks of 
door tussenpersonen ... ». 

Deze invoeging was overigens niet noodzakelijk. Het Hof van Verbreking had reeds 
in 1946 beslist dat ook actieve omkoping door middel van een tussenpersoon straf
baar was op grond van voormalig art. 252 Sw (229). 

b. Reikwijdte van de Belgische bepaling - vergelijking met het Amerikaanse recht 

Het spreekt vanzelf dat het geval waarbij een onderneming een tussenpersoon er uit
drukkelijk mee belast een buitenlandse ambtenaar om te kopen, onder het toepas
singsgebied valt van de Belgische strafwet (230). 

Het Amerikaanse recht toont echter aan dat dit niet de gevallen zijn die tot problemen 
inzake strafbaarheid leiden. In het merendeel van de gevallen wordt een tussenper
soon er niet expliciet mee belast een buitenlandse ambtenaar om te kopen, maar gaat 
de tussenpersoon, al dan niet met medeweten van de onderneming over tot omko
ping, echter zonder dat de onderneming hem dit expliciet had gevraagd. 

Het volgende voorbeeld kan als typevoorbeeld dienen bij de bespreking of 
dergelijke gevallen aanleiding geven tot strafrechtelijke aansprakelijkheid 
(231 ). Een onderneming werkzaam in Nigeria is aansprakelijk gesteld voor de 
vervuiling van een bedrijfsterrein. Naast de burgerlijke aansprakelijkheid 
diende de onderneming tevens een boete van 50.000 USD te betalen. De on
derneming doet een beroep op een Nigeriaanse aannemer voor de sanering 
van het terrein. De aannemer vraagt een loon van 170.000 USD waarbij 
30.000 USD gerekend is voor «community compensation and modalities for 
officiais of the Nigerian FEPA and the Nigerian Ports Authority.» 

Om ook deze gevallen strafbaar te stellen, kent het Amerikaanse recht naast de «ba
sic prohibition» (232) van omkoping van buitenlandse ambtenaren, tevens het ver
bod van «third party payments». 

Sec. 104A, (a), (3): «lt shall be unlawful ... to offer ... anything of value ... to 
any person, white knowing that all or a portion of such money ... will be offe
red ... to any foreign official ... » 

Deze bepaling stelt ondernemingen strafbaar indien ze weet hebben van omkoping, 
verricht door hun makelaars, agenten of andere derden, of er weet van moesten heb-

(229) Verbr. 30 september 1946, Arr. Verbr. 1946, (311), 312, tweede overwegende (de tussenpersoon 
had in casu echter de gelden niet overgemaakt aan de magistraat. Toch oordeelde het Hof <lat er sprake 
was van poging tot omkoping). 
(230) Cass. 30 september 1946, Arr. Verbr. 1946, 311. 
(231) DOJ Opinion Procedure Release, 98-01. 
(232) Sec. 104A, (a),(]) en (2) LB.A. 
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ben. De interpretatie van deze bepaling en vooral van de «knowlegde standard» leidt 
tot heel wat moeilijkheden (233). 

De vraag die rijst is of dergelijke omstandigheden strafbaar zijn naar Belgisch recht 
dat dergelijke «third party payments» niet uitdrukkelijk strafbaar heeft gesteld ? 

Alles hangt natuurlijk af van de concrete omstandigheden van het geval (reputatie 
van de agent waarmee men werkt; familiebanden van de agent met ambtenaren; het 
vragen van excessieve vergoedingen; de tussenpersoon geeft geen rekenschap van de 
gedane uitgaven, ... ), maar ais uitgangspunt, en met de nodige voorzichtigheid, kan 
men stellen dat het Belgische recht zich enkel richt tot gevallen waarbij de onderne
ming de agent er expliciet mee belast om te kopen. 

De vergelijking van het aangehaalde geval inzake de sanering van de vervuil
de site te Nigeria en het reeds aangehaalde arrest van het Hof van beroep van 
Gent van 1986 (234), lijkt dit besluit te bevestigen. In het geval van de ver
vuilde site oordeelde de DOJ dater zich wel degelijk een probleem stelde in
zake het verbod van omkoping via «third party payments». 
Het geval voor het Hof van beroep te Gent betrof een brief waarin over de 
commissies aan de tussenpersoon in volgende bewoordingen gesproken 
werd: «total commissions to be necessary and to be added for the Pakistani 
Side, including official bodies and persons». Niettemin achtte het Hof dit niet 
voldoende om te besluiten dat de commissies bestemd waren voor omkoping. 

De vergelijking van beide gevallen moet echter met de grootst mogelijke 
voorzichtigheid gebeuren. Vooreerst heeft elk geval zijn eigenheden en ten 
tweede, wat belangrijker is, betrof het arrest van het Hof van beroep te Gent 
een burgenechtelijk geval en verzet de autonomie van het strafrecht zich te
gen een projectie op de interpretatie van een strafbepaling, die daarenboven 
op het ogenblik van het arrest van het Hof van beroep te Gent nog niet be
stond ! 

De Belgische wetgever had er beter aan gedaan duidelijkheid te scheppen in de wet
tekst. 

(233) Zie o.a.: DOJ Opinion Procedure Release, 81-01 (management consulting en auditing; DOJ Opinion 
Procedure Release, 97-01 (inhuren van een adviseur bij aanbestedingen); DOJ Opinion Procedure Relea
se, 94-01 (makelaarsovereenkomst met een werknemer van een overheidsonderneming); DOJ Opinion 
Procedure Release, 82-02. Zie voor een uitgebrcide bespreking van de gevolgen van deze bepalingen: W. 
GOOSSENS, o.c., I.B.L.J. 1999, 31 e.v. Uoint ventures en consultancy); L.A. LOW, J.E. DAVIS, o.c., J. 
Energy and nat. Re sources Law 1998, 295 e. v. 
(234) Gent 16januari 1986,J.T. 1989, 108. 
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B. De omkoper: toerekening (235) 

1. ALGEMEEN: TOEREKENING 

Noch toekomstig artikel 246, § 2 Sw., noch toekomstig artikel 250, § 1 Sw. geven 
nadere bepalingen omtrent de identiteit van de omkoper. ln het geval van omkoping 
door ondememingen, dienen bijgevolg, in afwachting van de invoering van de straf
baarheid van rechtspersonen, de algemene regels inzake toerekenbaarheid te worden 
toegepast (236). Aangezien er in de wet niet voorzien wordt in een wettelijke toere
kening en er noch een conventionele toerekening opgelegd wordt, <lient een rechter
lijke toerekening te worden toegepast. 

Het is de feitenrechter die de omkoping van een buitenlandse ambtenaar zal toereke
nen, evenwel met een marginaal toetsingsrecht van het Hof van Cassatie (237). 

De principes die de rechter zal volgen bij de toerekening van het misdrijf van omko
ping van een buitenlandse ambtenaar zullen niet verschillend zijn van de algemene 
principes. 
De invulling van deze principes echter zal door de specifieke omstandigheden waar
mee het misdrijf gepaard gaat, niet altijd even gemakkelijk zijn. 

2. TüEPASSlNG INZAKE DE OMKOPING VAN BUITENLANDSE AMBTENAREN 

a. De feitelijke dader 

Het spreekt vanzelf dat de persoon die overgegaan is tot actieve omkoping het groot
ste risico loopt aangezien deze het aflopend (238) commissiedelict van actieve om
koping effectief heeft verricht (239). 

(235) ln deze bijdrage werd nog geen rekening gehouden met de wetgevende stappen inzake de stratbaar
stelling van rechtspersonen. Niettemin kan verwacht worden dat de hier ontwikkelde principes eveneens 
hun relevantie zullen bewaren, onder meer inzake de stratbaarstelling van ondernemingshoofden. 
(236) Zie voor een meer uitgebreide uiteenzetting inzake het toerekeningsproces: J.-P. BOURS, "Lares
ponsabilité pénale des entreprises··, Act. Dr. 1997, 461-480; J. COLAES, "De onderneming: een uitdaging 
voor het recht", R. W. 1979-1980, 2295-2322; B. DEJEMEPPE, "Responsabilité des personnes pénales", 
Ann. dr. Louvain 1983, 69-72; P. DELATTE, "La question de la responsabilité pénale des personnes mo
rales en droit belge", R.D.P. 1980, 191-223; A. DE NAUW, "La délinquance des personnes morales et 
l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge", noot onder Cass. 23 mei 1990, R.C.J.B. 
1992, 552-572; F. DE RUYCK, Rechtspersoon en strafrecht, Mys en Breesch, 1996; F. DERUYCK, 
"Over de problematiek van de rechtspersonen (en ermee gelijkgestelde groeperingen) in het strafrecht 
naar Belgisch en Duits recht: de administratieve weg?", R. W. 1990-1991, 1251 e.v.; F. DERUYCK, De 
rechtspersoon in het strafrecht, Mys en Breesch, 1996; F. DERUYCK. "Pour quand la responsabilité pé
nale des personnes morales en droit pénal belge7", J. T. 1997, 697-704; M. DE SW AEF, noot onder Ant
werpen 22 november 1984, R. W. 1985-1986, 1850; L. FRANCOIS, "Implications du delinquere sed 11011 

puniri 11011 potest'', in Mélanges offerts à R. Legros, Brussel, 1985, 189-205; R. LEGROS, "Imputabilité 
pénale et entreprise économique", R.D.P. 1968-1969, 365-386. 
(237) A. DE NAUW, o.c., R.C.J.B. 1992, 560; F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, o.c., 30, 
nr. 43; F. DERUYCK, o.c., J.T. 1997, 700, nr. 16. 
(238) Verslag DU BUS DE WARNAFFE, 4. 
(239) A. DE NAUW, o.c., R.C.J.B. 1992, 558; F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, o.c., 13, 
nr. 25; F. DERUYCK, o.c., J. T. 1997, 698, nr. 9, 700, nr. 17 en de verwijzingen aldaar; R. LEGROS, o.c., 
R.D.P. 1968-1969, 373. 
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De persoon die in feite overgaat tot de omkoping van een buitenlandse ambtenaar, 
zal dit in een deel van de gevallen echter niet uit eigen beweging doen. In een aantal 
gevallen zullen bepaalde ondememingen dergelijke praktijken, al naargelang van het 
geval, aanmoedigen of oogluikend toelaten. Het is daarentegen even goed mogelijk 
dat de omkoper op eigen houtje handelt, bv. om zijn verkoopcijfer op te krikken en 
zo hogere commissies op te strijken. 

b. Toerekening aan ondememingshoofden of leidinggevende werknemers 

Twee cumulatief toe te passen criteria lijken mij doorslaggevend te zijn in het toere
keningsproces aan ondememingshoofden inzake de omkoping van een buitenlandse 
ambtenaar: leiding (240) over of toezicht op de omkoper enerzijds en een persoonlij
ke fout (241) anderzijds. 

Vooreerst moet worden nagegaan wie de effectieve (242) leiding uitoefent over de 
omkoper. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal dit zijn onmiddellijke 
overste zijn aan wie de omkoper rekenschap moet afleggen en die de macht en de 
bevoegdheid heeft om de omkoping te verhinderen (243). 
Niets verhindert echter dat een rechter oordeelt dat organen van de vennootschap of 
hoge kaderleden als dader aangemerkt dienen te worden indien blijkt dat dergelijke 
ongeoorloofde praktijken ingeburgerd zijn in de ondememing of zelfs aangemoedigd 
worden. In een dergelijk geval wordt diegene ais dader aangemerkt die opdracht 
heeft gegeven tot de omkoping of er diende over te waken dat er niet wordt omge
kocht. 

Samenhangend met het vereiste van effectieve leiding, wordt voor de toerekening 
van het auteurschap aan een leidinggevend figuur in een bedrijf een zekere persoon
lijke fout vereist. 

De vraag stelt zich hier naar de roi van de kennis van het strafbaar feit in het toereke
ningsproces. 

Een belangrijk deel van de rechtsleer stelt dat kennis geen noodzakelijke voorwaarde 
is voor de toerekening van het daderschap (244). 

(240) A. DE NAUW, o.c., R.C.J.B. 1992, 562; F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, o.c., 32 
e.v., nrs. 46-49 
(241) J.-P. BOURS, o.c., Act. Dr. l 997,472; F. DERUYCK, De rechtspersoon in het strafrecht, o.c., 36, 
nr. 50; F. DERUYCK, o.c., J.T. 1997, 701, nr. 19; J. PIRET, C. HENNAU-HUBLET, "Les crimes contre 
l'environnement, application de la partie générale", R.D.P. 1993, 269. 
(242) Cass. 20 juni 1995, Pas. 1995, I, nr. 315; Cass. 12 september 1995, Pas. 1995, I, nr. 377. 
(243) Zie hieromtrent: F. DERUYCK, o.c., J. T. 1997, 700, nr. 18. 
(244) F. DERUYCK, De recht;persoon in het strafrecht, o.c., 38, nr. 52; M. FAURE, de strafrechtelijke 
toerekening van milieudelicten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 1992, 24-29; J. MESSINE, "Questions 
juridiques à propos du droit de l'environnement en Belgique", T.B.H. 1992, 664. Contra: A. DE NAUW, 
o.c., R.C.J.B. 1992, 562 (op gezag van Cass. 10 oktober 1989, Arr.Cass. 1989-1990, nr. 86, Pas. 1990, 1, 
167). 
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Inzake de omkoping van buitenlandse ambtenaren kan men het hiermee eens zijn 
indien men goed bepaalt wat het voorwerp van deze kennis dient te zijn. Het lijkt mij 
verdedigbaar dat het voor de toerekening inderdaad niet vereist is dat de overste ef
fectief kennis heeft van het concrete omkopingsgeval in het buitenland. Dit zal ten 
andere vaak moeilijk zijn omdat omkoping in een aantal gevallen gepleegd wordt 
door werknemers die in veraf gelegen ( ontwikkelings-)landen over een grote zelf
standigheid beschikken. Het is m.i. echter wel vereist dat de overste weet heeft en 
deel uitmaakt van een algemeen beleid van de vennootschap die de omkoping van 
ambtenaren op een bepaalde buitenlandse markt aanmoedigt, dan toch minstens tole
reert. 

3. SPECIFIEKE REGELS INZAKE STRAFBAARHEID VAN ONDERNEMINGSHOOFDEN 

Zowel het EU-Verdrag (245) ais het Protocol (246) voorzien dat de lidstaten de nodi
ge maatregelen kunnen treffen opdat ondernemingshoofden of personen die een be
slissings- of controlebevoegdheid hebben binnen een onderneming strafrechtelijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van omkoping, begaan door een aan 
hen ondergeschikte persoon. 

Uit de Toelichting bij artikel 6 van het Verdrag (247) en bij artikel 3 (248) van het 
Verdrag betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen wordt duidelijk hoe ver de lidstaten hierin kunnen gaan. Kunnen 
volgens de Toelichtingen aanleiding geven tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van 
ondernemingshoofden: gebrek aan toezicht, nalatigheid en zelfs onbekwaamheid. 

Uit de Toelichting bij artikel 6 van het Verdrag en artikel 3 van het Verdrag betref
fende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen 
blijkt echter dat dergelijke toerekening geen verplichting is en dat de lidstaten over 
een zeer ruime vrijheid beschikken bij het bepalen van de criteria voor de strafrech
telijke aansprakelijkheid van ondernemingshoofden. 

Het kan betreurd worden dat de Belgische wetgever van deze mogelijkheid geen ge
bruik heeft gemaakt om duidelijkheid te scheppen in deze moeilijke problematiek. 
Ook na de invoering van de strafbaarheid van een rechtspersoon zal de vraag naar de 
persoonlijke strafbaarheid van een ondernemingshoofd zich blijven stellen. 

(245) Art. 6 van het Verdrag: "strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondemerningshoofden". 
(246) Art. 7 van het Protocol onder verwijzing naar art. 3 van hct Verdrag betreffende de bescherrning van 
de financiële belangen van de Europcsc Gcrneenschappen. 
(247) Toelichting bij artikel 6 van de overeenkornst ter bestrijding van corruptie waarbij arnbtenaren van 
de Europese Gerneenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn PB. C. 15 januari 
1998, afl. 011, 5 
(248) Toelichting bij art. 3 van het Verdrag betreffende de beschenning van de financiële belangen van de 
Europese Gerneenschappen, PB. C. 23 juni 1997, afl. 191, 6. 
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C. Extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische strafrechter 

1. INLEIDJNG 

Het is denkbaar dat de omkoping van buitenlandse ambtenaren in een deel van de 
gevallen in het buitenland gebeurt (249). Vandaar heeft de Belgische wetgever het 
nodig geacht om, mede op grond van de internationale verplichtingen (250), te voor
zien in een extraterritoriale bevoegdheidsgrond ten aanzien van daden, gepleegd in 
het buitenland. 

Het Belgische wetsontwerp zoals het nu voorligt, gaat echter verder dan de interna
tionale verplichtingen (251 ). Het wetsontwerp voorziet immers in een extraterritoria
le bevoegdheid zowel ten aanzien van Belgen ais ten aanzien van buitenlandse perso
nen. 
Dit is opmerkelijk, te meer daar de internationale verplichtingen op het niveau van de 
EU en de OESO slechts een rechtsmacht vereisen ten aanzien van de onderdanen van 
de Verdragssluitende staten. 

Eerst wordt ingegaan op de voorwaarden voor de extraterritoriale bevoegdheids
grond. Daarna wordt ingegaan op de niet onbelangrijke vraag wanneer de omkoping 
van een buitenlandse ambtenaar in het buitenland plaatsvindt. 

2. EXTRATERRITORIALE BEVOEGDHEIDSGROND 

a. Omkoping van een ambtenaar van een lidstaat van de Europese Unie 

Artikel lOquater, 2°, tweede !id V. T. Sv. bepaalt dat een persoon die een ambtenaar 
van een EU-lidstaat omkoopt in België vervolgd kan worden op voorwaarde dater 
een officieel bericht aan de Belgische overheid wordt gegeven door de overheid van 
deze EU-lidstaat. Met dit vereiste wou de Belgische wetgever conflicten vermijden 
over de in te stellen strafvordering inzake omkoping indien ook de lidstaat waarvan 
de ambtenaar afhangt, een strafvordering wil instellen tegen de omkoper van zijn 
openbare ambtenaren (252). 

b. Omkoping van een ambtenaar van een internationale organisatie 

Er moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de omkoping een ambtenaar 
betreft die zijn ambt uitoefent bij de Europese Unie, dan wel een ambtenaar bij een 
andere internationale organisatie. 

(249) Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie, Pari. St. Senaat 1997-1998, nr. 1 - 107/4, 
13. 
(250) Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie, Pari. St. Senaat 1997-1998. nr. 1 - 107/4, 14; 
Art. 6, !, a) Protocol; art. 7, 1, b) van het EU-Verdrag; Art. 4.2 OESO-Verdrag. 
(251) Verslag FORET, 81. 
(252) Verslag FORET, 81. 
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Aan de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken ten aanzien van omkoping van 
een ambtenaar van een instelling van de Europese Unie zijn geen voorwaarden ver
bonden (art. IOquater, 4° V.T.Sv.). 
Voorde rechtsmacht over de omkoping van een ambtenaar van een andere interna
tionale organisatie is een officieel bericht vereist, gegeven door de bevoegde over
heid van deze organisatie 'art. IOquater, 5° V.T.Sv.). 

c. Omkoping van een ambtenaar van een niet-EU-lidstaat 

1. Voorwaarden 

De voorwaarden voor de rechtsmacht over daden van omkoping van ambtenaren van 
niet-EU-lidstaten zijn veel strenger dan de voorwaarden inzake ambtenaren van EU
lidstaten. 
Art. lOquater, 3°, tweede !id V. T. Sv. bepaalt immers drie voorwaarden voor de uit
oefening van deze rechtsmacht: (1) het laakbaar feit wordt bestraft door de wetge
ving van het land waar het is gepleegd (dubbele incriminatie) (253); (2) het omkopen 
van een Belgische ambtenaar Ieidt in het land in kwestie tot bestraffing (wederkerig
heid); (3) een officieel bericht vanwege het land waarvan de ambtenaar afhangt. 

2. Wederkerigheidsvoorwaarde 

Aangezien de meeste landen een wetgeving hebben die de omkoping van binnen
Iandse ambtenaren strafbaar stelt, zal de voorwaarde van de dubbele incriminatie tot 
niet veel problemen aanleiding geven inzake de rechtsmacht van de Belgische recht
banken. 

Anders is het echter met de wederkerigheidsvoorwaarde. Deze voorwaarde stelt dat 
het land waarvan de ambtenaar afhangt, tevens de omkoping van buitenlandse (dus 
ook Belgische) ambtenaren strafbaar stelt. 

Dit vereiste zal een vervolging en een effectieve bestraffing in het overgrote deel van 
de gevallen verhinderen. lmmers, enkel de geïndustrialiseerde landen hebben het 
OESO-Verdrag ondertekend (254). Landen die het meest « corruptie-gevoelig » 
zijn, hebben dit V erdrag niet ondertekend en hebben geen wetgeving die de omko
ping van een buitenlands, en dus Belgische ambtenaar strafbaar stelt. 

(253) Zie hierover: F. THOMAS, "de internationale gelding van de strafwct in de ruimte", in A. DE 
NAUW, J. D' HAENENS, M. STORME, Actuele problemen van strafrecht, Kluwer, 1988, ( 195), 204; C. 
V AN DEN WIJNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in ho<ifdlijnen, Maklu, 1998, 123. 
(254) Volgende landcn hebben het OESO-Verdrag ondcrtckcnd: De Y.S.A., Duitsland, Japan, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Italië, Canada, Zuid-Korea, Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Zwitser
land, Zweden, Mexico, Australië, Denemarkcn, Oostenrijk, Noorwegen, Ierland, Finland, Portugal, Po
len, Turkije, Hongarije, Nieuw-Zeeland, Tsjechië, Griekenland, ljsland, Argentinië, Brazilië, Bulgarije, 
Chili, Slovakije. De ondertekening van dit Verdrag betekcnt echter nog niet <lat deze landen effectief een 
wetgeving hebben die de omkoping van buitenlandsc ambtenaren stratbaar stelt. 
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In geval van omkoping van ambtenaren die afuangen van dergelijke landen, kan er in 
België echter geen strafrechtsmacht gevestigd worden ten aanzien van de omkoping 
van een dergelijke ambtenaar. 

Voorwaarde voor de toepasselijkheid van de wederkerigheidsvereiste is wel dat de 
omkoping van de buitenlandse ambtenaar zich in het buitenland heeft afgespeeld. 

3. W ANNEER VINDT EEN OMKOPING VAN EEN BUITENLANDSE AMBTENAAR PLAATS IN BELGIË? 

Indien de daad van omkoping op Belgisch grondgebied plaatsvindt, dient aan de 
voorwaarden voor de extraterritoriale bevoegdheid niet voldaan te zijn (255). 

Derhalve stelt zich de belangrijke vraag naar de lokalisatie van het misdrijf van om
koping van een buitenlandse ambtenaar (256). 

Het Belgische recht volgt de objectieve ubiquiteitsleer op grond waarvan een mis
drijf in België heeft plaatsgevonden indien één van de constitutieve elementen zich 
op het Belgische grondgebied heeft voorgedaan (257). Indien bijvoorbeeld de beta
ling aan de buitenlandse ambtenaar of het aanbod aan de ambtenaar in België zou 
gebeuren, zal het misdrijf op grond van de objectieve ubiquiteitsleer geacht worden 
zich te hebben afgespeeld op het Belgische grondgebied. 

Recent is echter een evolutie waar te nemen, vooral bij complexe economische en 
financiële misdrijven (258), om de territoriale bevoegdheid van de Belgische straf-

(255) Verslag FORET, 81; Cass. 16 december 1919, Pas. 1920, I, 10; Cass. 15 december 1952, Arr.Cass. 
1953, 234 en Pas. 1953, I, 262; Cass. 2 februari 1955, Pas. 1955, I, 711; Cass. 17 augustus 1982, Arr.Cas.1·. 
1981-1982, 1407; Antwerpen 24 juni 1982, R. W. 1982-1983, 1811, noot A. VANDEPLAS; Corr. Brussel 
28 juni 1989, J. T. 1990, 595; Corr. Brussel 9 maart 1994, R.D.P. 1995, 295; B. SPRIET, noot onder Ant
werpen 6 september 1989, R. W. 1990-1991, 56; C. V AN DEN WIJNGAERT, "De toepassing van de 
strafwet in de ruimte, enkele beschouwingen", in liber amicorum F. Dumon, Kluwer, 1983, 504; C. VAN 
DEN WIJNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu, 1998, 111. 
(256) Zie hierover in het algemeen: L. DUPONT, R. VERSTRAETEN, Handhoek Belgisch strafrecht, 
Acco, 1990, 152-153, nrs. 226-228; J. SPREUTELS, "Escroquerie, chèque sans provision et compétence 
territoriale", R.D.P. I 981, 237-258; J. SPREUTELS, "Les infractions internationales", in Le risque pénal 
dans la gestion des entreprises, Story-Scientia, Brussel, 135; G. STESSENS, De nationale en internatio
nale hestrijding van het witwassen, Intersentia, 1997, 349 e.v .; F. TULKENS, M. V AN DE KERCHOVE, 
Introduction au droit pénal, Story, 1997, 202-204; C. VAN DEN WIJNGAERT, Strafrecht en strafpro
cesrecht in hoofdlijnen, Maklu, 1998, 115-119. 
(257) Cass. 8 december 1930, Pas. 1931, I, 8; Cass. 8 maart 1955, Pas. 1955, I, 746 (inzake deelneming 
aan een feit in België gepleegd); Cass. 8 augustus 1994, Pas. 1994, I, 671 (inzake deelneming); Cass. 16 
januari 1996,Arr.Cass. 1996, 68; Corr. Brussel 20februari 1987, R.P.S. 1987, nr. 6442, (158), 161, twee
de overwegende; L. DUPONT, R. VERSTRAETEN, o.c., 152, nr. 227; G. STESSENS, o.c., 353, nr. 779; 
F. THOMAS, "De internationale gelding van de strafwet in de ruimte", in A. DE NAUW, J. 
D'HAENENS, M. STORME, Ac tue le prohlemen van strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1988, (195), 201; F. 
TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, o.c., 202; C. VAN DEN WIJNGAERT, o.c., Strafrechr en straf
procesrechr in hoofdlijnen, 115. 
(258) G. STESSENS, o.c., 349, nr. 769; C. V AN DEN WIJNGAERT, o.c., Strafrecht en strafprocesrecht 
in hoofdlijnen, 119. 
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rechter uit te breiden (259). Er wordt dan aangenomen dat een misdrijf zich op het 
Belgische grondgebied heeft voorgedaan van zodra een element van het misdrijf zich 
op het Belgische grondgebied heeft voorgedaan. Wei is vereist dat het feit dat zich op 
Belgisch grondgebied heeft voorgedaan strafbaar is en een ondeelbaar geheel vormt 
met de feiten, materialiter gepleegd in het buitenland. 

Algemeen wordt het Teheran-cheque arrest aangehaald ais voorbeeld van een 
dergelijke ruime interpretatie (260). In het bekende Teheran-cheque arrest 
oordeelde het Hof van Cassatie dat de uitgifte van een cheque zonder dekking 
in België lokaliseerbaar was aangezien de cheque getrokken was op een Bel
gische bank en er in deze bank onvoldoende fonds was. Dit arrest is welis
waar een ruime interpretatie van de objectieve ubiquiteitstheorie, maar gaat 
m.i. de grenzen van deze theorie niet te buiten (261 ). Zoals het Hof zelf stelt, 
is de afwezigheid van een voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds een 
constitutief element van het misdrijf (262). 

Water ook van de discussie omtrent de draagwijdte van het Teheran-arrest zij, de 
lagere rechtspraak interpreteert de basis voor de territoriale rechtsmacht van de Bel
gische strafgerechten heel ruim. Deze rechtspraak kan verregaande gevolgen hebben 
voor de lokalisatie van de omkoping van een buitenlandse ambtenaar in 
België. 

Zo oordeelde de Correctionele rechtbank van Tongeren (263) dat de Bel
gische strafrechtbanken bevoegd zijn ten aanzien van de deelneming aan een 
overval aangezien de verdachten in België de overval hadden beraamd en met 
de wagens naar Nederland waren gereden. 
De Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen oordeelde dat een wit
wasoperatie zich op Belgisch grondgebied had afgespeeld aangezien de op
dracht om een som over te schrijven te Antwerpen was gegeven (264). 
In een voor de context van omkoping belangwekkende en m.i. zeer verre
gaande beslissing oordeelde de Correctionele Rechtbank van Brussel (265) 
dat een systeem van fiscale fraude inzake fictieve commissies in België loka
liseerbaar is aangezien het systeem in België ontworpen en boekhoudkundig 
verwerkt was. 

(259) Cass. 23 januari 1979, A.C. 1978-1979, 575 (Teheranchequearrest); Antwerpen 31 januari 1995, 
R. W. 1996-1997, 1027 (inzake witwasoperaties); Corr. Brussel 29 september 1988, R.P.S. 1988, nr. 6499, 
283; G. STESSENS, o.c., 349, nr. 769; F. THOMAS, o.c., 202, nr. 11; C. VAN DEN WIJNGAERT, o.c., 
Strafrechr en strafprocesrecht in hoofdlijnen, 119. 
(260) Zie vooral: F. THOMAS, o.c., 202, nr. 11; C. VAN DEN WIJNGAERT, o.c., Strafrecht en strafpro
cesrecht in hoofdlijnen, 117. 
(261) Zie in dezelfde zin: A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 
256, nr. 441. 
(262) Cass. 23 januari 1979, A.C. 1978-1979, 577, eerste kolom, eerste overwegende. Zie ook: A. DE 
NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 255, nr. 439; J. MESSINE, 
"Chèque sans provision, carte de banque et escroquerie", noot onder Brussel 29 april 1973, 237; H.D. 
BOSLY, "L'émission de chèques sans provision et les cartes de crédit", R.D.P. 1973-1974, 166. 
(263) Corr. Tongeren 5 december 1979, R. W. 1979-1980, 2780, noot A. VANDEPLAS. 
(264) K.I. Antwerpen 31 januari 1995, R. W. 1996-1997, 1027. 
(265) Corr. Brussel 29 september 1988, R.P.S. 1988, nr. 6499, (283), 286, laatste overwegende. 
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Indien men deze rechtspraak <lient uit te vergroten naar het misdrijf van omkoping 
van buitenlandse ambtenaren, zal de omkoping van een buitenlandse ambtenaar door 
een vertegenwoordiger van een Belgische ondememing heel snel in België gelokali
seerd dienen te worden. Ornkoping en geheime commissies hebben immers omzeg
gens altijd een weerslag op de boekhouding van de omkoper. Vandaar ook dat de 
Amerikaanse wetgeving twee luiken heeft inzake de bestrijding van omkoping: een 
repressief en een boekhoudkundig (266). 

M.i. is het echter, rekening houdende met de specifieke bepaling waarin de Belgische 
wetgever heeft voorzien (art. !0quater, 3° V.T.Sv.), problematisch deze rechtspraak 
te extrapoleren naar het misdrijf van omkoping van buitenlandse ambtenaren. Indien 
men het misdrijf van de omkoping van buitenlandse ambtenaren op eenzelfde manier 
zou lokaliseren, zou art. lüquater, 3° V.T.Sv. en de daarin vermelde vereisten quasi 
van elk nut ontnomen worden. 
Los van de vraag of de Belgische wetgever met de voorwaarden van art. lüquater, 3°, 
tweede !id V.T.Sv. voldoet aan de internationale verplichtingen die het heeft aange
gaan, zou een dergelijke ruime interpretatie van de band met het Belgische territo
rium niet verenigbaar zijn met de bedoeling van de Belgische wetgever. 

(266) Cf. supra. 
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DE WET V AN 6 APRIL 1995 

§ 1. INLEIDING 

Aanvankelijk was het de bedoeling van deze bijdrage de belangrijkste strafbepalin
gen van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadvi
seurs ( 1) te behandelen. 

Tijdens de voorbereiding hiervan werden evenwel in de Kamer van Volksvertegen
woordigers twee wetsontwerpen (2) ingediend tot wijziging van de wet van 6 april 
1995. Door deze ontwerpen wordt een tuchtcommissie van de markt opgericht die 
administratieve boeten kan opleggen wegens een inbreuk op, onder meer, de ver
bodsbepalingen van artikel 148, §§ 1 en 2 van de wet van 6 april 1995 en de bepalin
gen betreffende misbruik van voorkennis, opgenomen in boek V van de wet van 
4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (3). 
De parlementaire behandeling van beide wetsontwerpen werd reeds afgesloten, ove
rigens op amper twee maanden tijd. 

Gelet op deze nieuwe ontwikkelingen werd besloten de bijdrage in twee delen op te 
splitsen. 
In het eerste deel worden de voomaamste strafbepalingen in de wet van 6 april 1995 
nader toegelicht. 
Vervolgens wordt in het tweede deel aandacht besteed aan de administratieve boe
ten, die door de tuchtcommissie van de markt zullen kunnen worden opgelegd. 

( 1) B.S., 3 juni 1995, err., 1 augustus 1995, hierna kortweg 'de wet van 6 april 1995'. 
(2) Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1928/1 en nr. 1929/1 (ontwerpen van 14 januari 1999). 
De opsplitsing in twee onlwerpen heeft een Jouter wetstechnische reden. Hel eerste ontwerp, dat nagenoeg 
alle wijzigingen omvat, is een aangelegenheid ais bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. In het tweede 
ontwerp werden de wijzigingen opgenomen die een aangelegenheid betreffen ais bedoeld in artikel 77 van 
de Grondwet. 
(3) Op de misdrijven van artikel 148, §§ 1 en 2 van de wet van 6 april 1995 wordt hierna nader ingegaan. 
Het misbruik van voorkennis valt buiten het bestek van deze bijdrage. 
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§ 2. DE VOORNAAMSTE STRAFBEPALINGEN IN DE WET VAN 6 APRIL 
1995 

De strafbepalingen in de wet van 6 april 1995 werden opgenomen in de artikelen 148 
t/m 153, verzameld onder boek V van de wet. 

De incriminaties zijn, op de schendingen van specifieke beroepsgeheimen na (4), alle 
terug te vinden in artikel 148 van de wet van 6 april 1995. 

Artikel 148, § 2 van de wet van 6 april 1995 omschrijft het misdrijf van koersmanipu
latie. In de artikelen 148, §§ 1 en 3 van de wet van 6 april 1995 worden bijzondere 
vormen van oplichting en misbruik van vertrouwen strafbaar gesteld. 
Op deze drie misdrijven wordt hiema nader ingegaan. 
Bij al deze misdrijven gaat het steeds om "financiële instrumenten". Wat als een fi
nancieel instrument moet worden beschouwd, wordt opgesomd in artikel 1, § 1 van 
de wet van 6 april 1995. Op te merken valt in elk geval dat het begrip financieel in
strument niet vereist dat het om een ter beurs genoteerd effect zou gaan: ook niet ter 
beurs genoteerde effecten vallen derhalve onder de diverse strafbepalingen (5). 

De artikelen 148, §§ 4, 5 en 6 van de wet van 6 april 1995 bevatten, in de 'beste' tra
ditie van de bijzondere strafwetten, een aantal strafbaarstellingen door verwijzing 
naar allerlei artikelen van de wet van 6 april 1995. Aan deze strafbaarstellingen wor
den hiema enkele algemene bedenkingen op het vlak van het daderschap gewijd. 

I. Koersmanipulatie: Artikel 148, § 2 van de wet van 6 april 1995 

Artikel 148, § 2 van de wet van 6 april 1995 bestraft, met gevangenisstraf van één 
maand tot twee jaar en met geldboete van 300 tot 10.000 frank, al wie door om het 
even welk bedrieglijk rniddel de prijs van financiële instrumenten heeft doen of 
trachten te doen stijgen of dalen (6). 
Deze bepaling doet zonder meer denken aan artikel 311 Sw., naar luid waarvan met 
dezelfde straffen worden bestraft, zij die door enig bedrieglijk middel de stijging of 
daling van de prijs van eetwaren of koopwaren of van openbare effecten en papieren 
bewerken. Het verschil tus sen beide bepalingen ligt hierin, dat artikel 311 Sw. enkel 

(4) De verschillende strafbaarstellingen van de schending van het beroepsgeheim met de straffen bepaald 
in artikel 458 Sw. zijn opgenomen in artikel 149 van de wet van 6 april 1995. Er wordt in het kader van 
deze bijdrage niet nader op ingegaan. 
(5) CERFONTAINE, J., "Beursdelicten", in Een strafrecht voor hank- en heursverrichtingen, TBH-Dos
sier nr. 4, Diegem, Kluwer, 1997, 134, nr. 54. 
(6) Deze strafbepaling kwam aanvankelijk voor in het vennootschapsrecht (art. 203 Venn.W.), maar werd 
door de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten (B.S., 22 december 
1990) overgeheveld naar het beursrecht. Over de voorgaanden van artikel 148, § 2 van de wet van 
6 april 1995, zie CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor hank- en heursverrichtingen, 129-130, 
nr. 41. 
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van toepassing is op openbare effecten, niet op effecten uitgegeven door privaatrech
telijke rechtspersonen (7). 
Overigens werd, enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog, een wet van 18 juli 1924 
uitgevaardigd (8) met ais bedoeling de toepassingsvoorwaarden van artikel 311 Sw. 
te versoepelen (9). Daartoe werd enerzijds de poging strafbaar gesteld, en werd an
derzijds ook koersmanipulatie zonder het gebruik van bedrieglijke middelen straf
baar gesteld (10). Door de wet van 18 juli 1924 heeft artikel 311 Sw. geen enkele 
zelfstandige betekenis meer (11 ). 
Uiteindelijk komt het erop neer dat de strafbepaling inzake openbare effecten, opge
nomen in de wet van 18 juli 1924, ruimer is dan deze inzake de effecten uitgegeven 
doorprivaatrechtelijke rechtspersonen, opgenomen in het artikel 148, § 2 van de wet 
van 6 april 1995. Immers, laatstgenoemde bepaling vereist, in tegenstelling tot de 
eerstgenoemde, steeds het gebruik van bedrieglijke middelen. Men kan zich afvra
gen of dit onderscheid nog steeds beantwoordt aan de wil van de wetgever, en ofhet 
openbaar karakter van de effecten bedoeld in de wet van 18 juli 1924 dergelijke ver
schillende behandeling kan rechtvaardigen (12). 

(7) In een arrest van 24 juni 1878 heeft het Hof van Cassatie inderdaad beslist dat artikel 311 Sw. niet van 
toepassing is op effecten uitgegeven door privaatrechtelijke rechtspersonen (Pas., 1878, I, 399). Dit arrest 
ligt wellicht aan de basis van de hier aan de orde zijnde incriminatie van koersmanipulatie, die haar uitein
delijke plaats heeft gevonden in artikel 148, § 2 van de wet van 6 april 1995. 
(8) W. 18 juli 1924 op de wederrechtelijke speculatie inzake levensmiddelen en koopwaren, handelspapie
ren en -effecten, B.S., 14 augustus 1924. 
Deze wet heeft, in tegenstelling tot wat het opschrift wellicht doet verrnoeden, hetzelfde toepassingsge
bied ais artikel 311 Sw., met name eetwaren, koopwaren, openbare effecten en papieren. Het Franstalige 
opschrift van de wet luidt overigens: loi sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, 
papiers et effets publics (eigen cursivering). 
(9) Het aanvankelijke wetsontwerp voorzag de afschaffing van artikel 311 Sw. (art. 9 van het wetsont
werp, Pasin., 1924, n° 321,382). Later was het de bedoeling van de wetgever de wet van 18 juli 1924 een 
tijdelijke geldingsduur te geven, gedurende dewelke artikel 311 Sw. zou worden 'beschouwd' ais zijnde 
afgeschaft (art. 9 van de tekst voorgesteld in de Bijzondere Kamercommissie, Pasin., 1924, n° 321, 407). 
Ook dit heeft het niet gehaald. 
"Le provisoire semble devenu définitif' (RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., Les crimes et les délits du 
Code pénal, IV, Bruxelles/Paris, Bruylant/ Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1963, 604). 
( 10) Artikel 1, 3de !id van de wet van 18 juli 1924. Dan moet het wel gaan om het bewerken, handhaven of 
pogen te handhaven van een abnormale stijging of daling van de prijzen. 
Artikel 2 van de wet van 18 juli 1924 bepaalt dat de hoven en rechtbanken "in hoogste uitspraak" (lees: 
onaantastbaar) uitspraak doen over het abnormaal karakter van de stijging of daling van de prijs. Ais lei
draad wordt meegegeven dat rekening moet worden gehouden "met de stand van de markt, met de norma
le handels- of nijverheidsexploitatiekosten, namelijk de kosten van voortbrenging, fabricage, inrichting en 
vervoer. 
V gl. met artikel 1, § 2 van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de 
prijzen (B.S., 24 januari 1945, err., 11 februari 1945), naar Juid waarvan het verboden is aan prijzen te 
verkopen hoger dan de normale prijzen. Ook hier wordt bepaald dat de hoven en rechtbanken "opper
machtig" (lees: onaantastbaar) oordelen over het abnormaal karakter der prijzen. Ook hier krijgt de feiten
rechter een leidraad mee: hij moet rekening houden met de verwezenlijkte winst, de staat van de markt, de 
kosten van exploitatie van de handels- of nijverheidsonderneming, zoals de opbrengst, fabricage, verwer
kings- en vervoerskosten. 
( 11) RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., Les crimes et délits du Code pénal, IV, 604. 
( 12) Klaarblijkelijk in ontkennende zin: CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beurs
verrichtingen, 131, nr. 45. 
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Het misdrijf van koersmanipulatie richt zich tot eenieder ( 13) en beperkt de strafbare 
dader dus niet tot welbepaalde personen, zoals dat bv. het geval is met het misdrijf 
van misbruik van voorkennis (14). 

Het begrip "om het even welk bedrieglijk middel" is vanzelfsprekend zeer ruim. 
In de doctrine worden meestal twee verschillende mechanismen van elkaar onder
scheiden ( 15). ln de eerste plaats kan de koers van de effecten worden gemanipuleerd 
door het verspreiden van allerlei valse of misleidende informatie of geruchten. Een 
tweede vorm van koersmanipulatie bestaat er dan in, via gecombineerde transacties 
van aankoop en verkoop van effecten, de koers ervan te beïnvloeden. 
L. HUYBRECHTS maakt een verder onderscheid, al naargelang de effecten ter 
beurs genoteerd zijn of niet ( 16). Waar de bovenstaande mechanismen veeleer toege
past zullen worden op ter beurs genoteerde effecten, moet het begrip "bedrieglijk 
middel" volgens deze auteur, wat de niet ter beurs genoteerde effecten betreft, eerder 
worden ingevuld met verwijzing naar de bedrieglijke middelen zoals omschreven in 
artikel 496 Sw., dat de oplichting strafbaar stelt (17). 

Door aanwending van het bedrieglijk middel heeft de dader de prijs van het finan
cieel instrument doen, of getracht te doen, stijgen of dalen. 

Een effectieve koersstijging of -daling moet derhalve in causaal verband worden ge
bracht met het bedrieglijk middel (18). Het spreekt vanzelf dat het bewijs hiervan 
hoegenaamd niet eenvoudig is (19), nu de koers van financiële instrumenten door 
allerlei kan worden beïnvloed ... 

Doch een effectieve koersstijging of -daling is niet vereist. Het volstaat immers voor 
de strafbepaling van artikel 148, § 2 van de wet van 6 april 1995, dat de dader heeft 
getracht de prijs van het financieel instrument te doen stijgen of dalen. Hierbij gaat 
het m.i. niet om de poging om de bedrieglijke middelen aan te wenden, maar wel om 
de hypothese waarbij de bedrieglijke middelen wel werden aangewend, doch geen 
koersbeïnvloeding hebben veroorzaakt. Reeds de tekst van artikel 148, § 2 van de 

(13) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, C.B.R.-Antwerpen, 24 mei 1993, 135. 
(14) CERFONTAINE. J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, 131, nr. 46. 
Zie artikel 182, § 1 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten. 
(15) CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, 132-133, nr. 50; HUY
BRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van vennoot
schappen, 135. 
(16) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, 135. 
Zie supra nr. 5. 
(17) Zie hierover DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzander strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1998, 226 
e.v .. nrs. 378 e.v. 
( 18) CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, 133, nr. 51. 
(19) MARCHAL, A. en JASPAR, J.P., Droit criminel, II, Bruxelles, Larcier, 1976, 379, nr. 2863; HUY
BRECHTS, L., "Oplichting", in Strafrecht en Strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Kluwer, losbl., 28, nr. 54. 
Vgl. in de Nederlandse doctrine het proefschrift van Dr. D.R. DOORENBOS, Financieel Strafrecht, De
venter, Kluwer. 1992, 300-301. 
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wet van 6 april 1995 steunt deze zienswijze (20). Volgens L. HUYBRECHTS moe
ten de aangewende middelen dan wel van die aard zijn geweest, dat ze een werkelijke 
stijging of daling van de prijs van de effecten konden veroorzaken (21). 
De strafrechtsdogmaticus zal in de bewoordingen van artikel 148, § 2 van de wet van 
6 april 1995 wellicht eerder een verband zien met het mislukt rnisdrijf dan met de 
eigenlijke strafbare poging. Bij het mislukt misdrijf heeft de dader alles in het werk 
gesteld om het misdrijf te voltrekken, maar werd het beoogde resultaat niet bereikt 
(22). Het mislukt misdrijf wordt in artikel 51 van het Strafwetboek inderdaad met de 
eigenlijke strafbare poging gelijk gesteld (23). 
Op te merken valt dat artikel 148, § 2 van de wet van 6 april 1995 de straffen niet 
differentieert al naar gelang de bedrieglijke middelen al dan niet een uitwerking heb
ben gehad. 

Blijft tenslotte het moreel bestanddeel van het misdrijf van koersmanipulatie. Dit 
moreel bestanddeel wordt in artikel 148, § 2 van de wet van 6 april 1995 niet uitdruk
kelijk verwoord. 
Volgens L. HUYBRECHTS vereist het misdrijf van koersmanipulatie een bijzonder 
opzet, met name een bedrieglijk opzet (24). Volgens deze auteur ligt dit bedrieglijk 
opzet deels besloten in de woorden "bedrieglijk middel", en deels in het beoogde 
doel of gevolg van de incriminatie. Het is m.i. niet zeker dat uit het vereiste van be
drieglijke middelen enige gevolgtrekking mogelijk is op het vlak van het moreel be
standdeel (25). Met deze auteur ben ik echter wèl van oordeel dat het bedrieglijk 
opzet, met name het oogmerk om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te 
verschaffen, voortvloeit uit de algemene economie van de incriminatie. 
J. CERFONTAINE gaat nog een stap verder en is van mening dat zelfs een gans bij
zonder opzet vereist is, met name het opzet om de koers te beïnvloeden (26). Men 
kan zich evenwel afvragen ofhet beïnvloeden van de koers niet veeleer thuishoort bij 
het materieel bestanddeel van het misdrijf, waarbij naast een daadwerkelijke ook een 
beoogde koersbeïnvloeding volstaat. 

(20) In deze zin tevens: CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, 135, 
nr. 57. 
(21) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, 135. 
(22) Zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, Acco, Leuven, 1990, 308, 
nr. 548. 
(23) Het gaat dan om de hypothcse van artikel 51 in fine Sw., naar luid waarvan de uitwendige daden al
leen ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onathankelijk, hun uitwerking hebben ge
mist. 
(24) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, 134. 
(25) Een gelijkaardige discussie bestaat over het moreel bestanddeel van artikel 77bis, § 1 van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen, B.S., 31 december 1980, zoals ingevoegd door artikel 1 van de wet van 13 april 
1995 op de mensenhandel, B.S., 25 april 1995. 
Ook daar wordt m.i., althans in een deel van de doctrine, het moreel bestanddeel van het misdrijf ten on
rechte afgeleid uit de vereiste middelen (zie DE NAUW, A. en DERUYCK, F., "Le droit pénal spécial 
belge à l'épreuve du crime organisé", in De uitdaging van de georganiseerde misdaad in België, 
FIJNAUT, C., V AN DAELE, D. en VERBRUGGEN, F. (eds.), Universitaire Pers Leuven, 1998, 122, nr. 
51). 
(26) CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, 135, nr. 58. 
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II. Een bijzondere vorm van oplichting: Artikel 148, § 1 van de wet van 6 april 
1995 

Artikel 148, § 1 van de wet van 6 april 1995 beschouwt ais schuldig aan oplichting en 
bestraft met de in artikel 496 van het Strafwetboek bepaalde straffen (27) diegene 
die, door misbruik te maken van de zwakheid of onwetendheid van een ander, trans
acties in financiële instrumenten uitvoert tegen een prijs of tegen voorwaarden die 
duidelijk buiten verhouding staan in vergelijking met de werkelijke waarde van deze 
instrumenten. Het gaat om een op de effectenhandel toegesneden bijzondere straf
baarstelling van de oplichting (28). 

Ook de bijzondere vorm van oplichting van artikel 148, § 1 van de wet van 6 april 
1995 richt zich, luidens de tekst van deze incriminatie, tot eenieder. 
Volgens L. HUYBRECHTS dient nochtans uit het woord "transacties" te worden 
afgeleid dat de strafbaarstelling zich beperkt tot de transacties die door toedoen van 
een bemiddelaar, weze hij erkend of niet, werden gesloten (29). 
Met J. CERFONTAINE ben ik evenwel van mening dat niets eraan in de weg staat 
dat ook rechtstreekse transacties, die niet werden bemiddeld, onder de toepassing 
van artikel 148, § 1 van de wet van 6 april 1995 vallen (30). 

Het middel van deze strafbaarstelling bestaat erin "misbruik te maken van de zwak
heid of de onwetendheid van een ander". In de doctrine worden deze begrippen inge
vuld door verwijzing naar het artikel 494 van het Strafwetboek (31). Het gaat van-

(27) Met name gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en geldboete van 26 tot 3.000 frank, alsmede 
een facultatieve veroordeling tot de ontzetting uit de rechten overeenkomstig artikel 33 van het Strafwet
boek. 
(28) CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, 168, nr. 151. 
Deze strafbepaling werd aanvankelijk ondergebracht in titel V van boek Ivan het Wetboek van Koophan
del, maar werd door de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten 
overgeheveld naar het beursrecht (zie reeds supra, voetnoot 6 ). Over de voorgaanden van artikel 148, § 1 
van de wet van 6 april 1995, zie CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrechtvoor bank- en beursverrichtin
gen, 168. nr. 152. 
(29) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, 133, betreffende de voorgaande van artikel 148, § 1 van de wet van 6 april 1995, met 
name artikel 75, § 1 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten. 
Het enige verschil tussen beide bepalingen ligt in het feit, dat de wet van 6 april 1995 betrekking heeft op 
"financiële instrumenten", terwijl de wet van 4 december 1990 het heeft over "effecten of andere finan
ciële instrumenten". Het betreft hier een wijziging in terminologie (CERFONTAINE, J ., o.c. in Een straf
recht voor bank- en beursverrichtingen, 130, i.h.b. voetnoot 95). 
(30) CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, 169, nr. 154, die erop 
wijst dat de bemiddelingsplicht sedert de wet van 6 april 1995 bovendien enigszins werd versoepeld (zie 
artikel 2, § 3 van de wet van 6 april 1995). 
(31) Het eerste !id van artikel 494 Sw. beslraft diegene die zich wegens een geldlening voor zichzelf of 
voor een ander een interest of andere voordelen doet beloven, die de wettelijke interest overschrijden, in
dien hij er een gewoonte van maakt zwakheden of de hartstochten van de lener te misbruiken. 
Het tweede !id van deze bepaling bestraft dan diegene die zich wegens een geldlening voor zichzelf of 
voor een ander een interest of andere voordelen doet beloven, die klaarblijkelijk de normale interest en de 
dekking van het risico van die lening overschrijden, indien hij er een gewoonte van maakt de behoeften of 
de onwetendheid van de lener te misbruiken. 
De 'hartstochten' (]id 1) en de 'behoeften' (lid 2) werden in artikel 148, § 1 van de wet van 6 april 1995 
evenwel niet overgenomen ... 
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zelfsprekend om begrippen die door de feitenrechter onaantastbaar worden beoor
deeld. 

Zwakheid bestaat in het gebrek aan wil en morele kracht van de verkrijger om te 
weerstaan aan een passie, een verlangen, een interne of externe nadelige invloed 
(32). De druk die op hem werd uitgeoefend moet van die aard zijn, dat zijn vrije wil 
werd uitgeschakeld (33). 

Onwetendheid zal dienen te blijken uit de volslagen onbevoegdheid van de verkrij
ger, uit de graad van oprechtheid van de bepalingen van de overeenkomst, uit de 
omstandigheid dat de financiële instrumenten eiders gemakkelijk aan een veel betere 
prijs of aan veel betere voorwaarden konden verkregen worden (34). Volgens J. 
CERFONTAINE is de onwetendheid van de belegger een meer evident aankno
pingspunt dan zijn zwakheid: "de toepassingsmogelijkheden (lijken) bij de talrijke, 
heden ten dage aangeboden uiterst complexe beleggingsinstrumenten legio" (35). 

Misbruik impliceert de kennis van de zwakheid of de onwetendheid van de verkrij
ger (36). 

Door misbruik te maken van de zwakheid of onwetendheid van het slachtoffer heeft 
de dader een transactie uitgevoerd in financiële instrumenten "tegen een prijs of te
gen voorwaarden die duidelijk buiten verhouding staan in vergelijking met de werke
lijke waarde van deze instrumenten". 
Eens te meer is het de feitenrechter die hierover onaantastbaar zal oordelen. Met J. 
CERFONTAINE kan men zich afvragen of de strafrechter wel goed geplaatst is om 
een in dergelijke bewoordingen uitgedrukt bestanddeel te beoordelen (37). Deze 
moeilijkheid wordt wellicht deels ondervangen door het begrip "duidelijk buiten ver
houding", waardoor de strafrechter zich dient te beperken tot een zogenaamde mar
ginale toetsing (38). 

(32) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, 133, met verwijzing naar de R.P.D.B., Tw. "Usure", nr. 72. 
(33) Cass., 28 november 1910, Pas., 191 1, I, 30. 
(34) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, 134, met verwijzing naar de R.P.D.B .. Tw. "Usure", nr. 80. 
(35) CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bcmk- en beursverrichtingen, 171, nr. 161. 
(36) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, 133. 
(37) CERFONTAINE, J., o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, 170, nr. 156. 
Een gelijkaardige moeilijkheid bestaat m.i. bij de strafbaarstelling van artikel 1, § 2 van de wet van 22 
januari 1945 op de economische reglementering en de prijzen, naar luid waarvan het verboden is te verko
pen aan prijzen hoger dan de normale prijzen (zie hierover STUYCK, J., "Prijsreglementering", in Straf
recht en Strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, losbl., 13, nr. 
12). In artikel 1, § 2, laatste zin van deze wet wordt de strafrechter wèl een leidraad meegegeven: hij <lient, 
onder meer, rekening te houden met de verwezenlijkte winst, de staat van de markt en de kosten van de 
exploitatie. 
(38) In deze in HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaak
voerders van vennootschappen, 133, en, enigszins aarzelend, ook CERFONTAINE, J., o.c. in Een straf
recht voor bank- en beursverrichtinien, 170, nr. 156. 
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Ook in artikel 148, § 1 van de wet van 6 april 1995 wordt het moreel bestanddeel niet 
gepreciseerd. 
Volgens J. CERFONTAINE is geen bijzonder opzet vereist, maar volstaat het we
tens en willens stellen van de strafbare gedraging, m.a.w. het algemeen opzet (39). 
Ik meen evenwel dat ook hier uit de algemene economie van de strafbepaling, met 
name uit de woorden "misbruik maken van", het vereiste van een bedrieglijk opzet 
voortvloeit. Men kan zich overigens afvragen of, door de bewoordingen "wordt be
schouwd ais schuldig aan oplichting", niet impliciet wordt verwezen naar het moreel 
bestanddeel vereist in artikel 496 Sw., met name het oogmerk zich een zaak toe te 
eigenen, hetgeen verwijst naar een bedrieglijk opzet ( 40) ( 41 ). 

III. Een bijzondere vorm van misbruik van vertrouwen: Artikel 148, § 3 van 
de wet van 6 april 1995 

Artikel 148, § 3 van de wet van 6 april 1995 beschouwt als schuldig aan misbruik van 
vertrouwen en bestraft met de in artikel 491 van het Strafwetboek bepaalde straffen 
(42) diegene die optreedt in de naam van een bemiddelaar en daarbij in het voordeel 
van de bemiddelaar, in zijn eigen voordeel of in het voordeel van derden, financiële 
instrumenten van een cliënt, zonder zijn schriftelijke toelating, in prolongatie geeft 
of op om het even welke wijze gebruikt (43). 

In tegenstelling tot de twee voorgaande misdrijven richt artikel 148, § 3 van de wet 
van 6 april 1995 zich niet tot eenieder, maar enkel tot diegene die optreedt in de naam 
van een bemiddelaar, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de wet van 6 april 1995. De 
penalist zal wellicht een link leggen met het begrip van de eigen misdrijven. 

Het materieel element van het misdrijf bestaat erin om, zonder toestemming van de 
cliënt, financiële instrumenten van deze cliënt in het voordeel van de bemiddelaar (in 
wiens naam de dader optreedt), in het voordeel van de dader of in het voordeel van 
derden in prolongatie te geven (44) of op om het even welke wijze te gebruiken. Het 
misdrijf bestaat derhalve in de afwending van de effecten van de cliënt ( 45). 

(39) CERFONTAINE, J .. o.c. in Een strafrecht voor bank- en beursverrichting,en. 171, nr. 163. 
(40) Zie HUYBRECHTS, L., "Oplichting", in Strafrecht en Strafvordering. 5, nr. 7. 
( 41) Meer bepaald kan men zich afvragen of strafbepalingen die, in bijzondere wetgeving, een bijzondere 
vorm van oplichting s1rafbaar slellen, niet vooral hel malerieel bestanddeel van hel misdrijf van oplichting 
preciseren, maar, behoudens uildrukkelijk afwijkende bepaling, hel moreel bestanddeel onverlel la1en. 
( 42) Met name gevangenisstraf van één maand lot vijf jaar en geldboete van 26 toi 500 frank, alsmede een 
facultatieve veroordeling toi de ontzetting uit de rechten overeenkomstig arlikel 33 van hel Strafwetboek. 
(43) Ook deze slrafbepaling werd aanvankelijk ondergebracht in tilel V van boek Ivan hel Wetboek van 
Koophandel, maar werd door de wel van 4 december 1990 op de financiële lransaclies en de financiële 
markten overgeheveld naar hel beursrecht (zie reeds supra, voetnolen 6 en 28). 
(44) Dit is de verlenging van een vervallen vcrrichting lot aan de volgende vervaldatum. 
(45) HUYBRECHTS, L., De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaakvoerders van 
vennootschappen, 136. 
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Eens te meer wordt het moreel bestanddeel in artikel 148, § 3 van de wet van 6 april 
1995 niet nader gepreciseerd. 
Uit de algemene economie van de strafbaarstelling, meer bepaald uit de woorden 
"gebruiken in het voordeel van", volgt m.i. ook hier het vereiste van een bedrieglijk 
opzet. Men kan zich overigens evenzeer afvragen of, door de bewoordingen "wordt 
beschouwd als schuldig aan misbruik van vertrouwen", niet impliciet wordt verwe
zen naar het moreel bestanddeel vereist in artikel 491 Sw., met name het bedrieglijk 
opzet (46). 

IV. De overige misdrijven: Artikel 148, §§ 4, 5 en 6 van de wet van 6 april 1995 

Artikel 148, §§ 4, 5 en 6 van de wet van 6 april 1995 bevat een lange lijst van strafbe
palingen door verwijzing naar een reeks specifieke artikelen van de wet van 6 april 
1995. Het overstijgt de bedoeling van deze bijdrage ze één voor één op te sommen. 
Moge derhalve worden volstaan met enkele algemene bedenkingen over het dader
schap van deze misdrijven. 

ln sommige gevallen (47) richt het misdrijf zich tot eenieder die een inbreuk pleegt 
op een specifiek artikel van de wet van 6 april 1995. 
In andere gevallen wordt het daderschap beperkt tot welbepaalde personen, zoals de 
bestuurder, zaakvoerder of directeur ( 48), of nog de commissaris-revisor, de erkende 
revisor of de onafhankelijk deskundige (49). Het gaat daarbij om de zogenaamde 
wettelijke toerekening (50). 
Voor wat de bestuurders, zaakvoerders en directeuren betreft gaat deze wettelijke 
toerekening trouwens gepaard met de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
beleggingsondememingen, de kredietinstellingen, de financiële instellingen en de 
ondememingen voor de geldboeten waartoe zij werden veroordeeld (51). 

In één enkel geval doet de omschrijving van de dader van het misdrijf de wenkbrau
wen fronsen. Inderdaad, overeenkomstig artikel 148, § 4, 12° van de wet van 6 april 
1995 wordt gestraft met gevangenisstraf van één maand tot éénjaar en met geldboete 
van 50 tot 10.000 frank of met één van die straffen alleen, de vennootschap voor be
leggingsadvies die bij de uitoefening van haar werkzaamheden met bedrieglijk opzet 
informatie verspreidt waarvan zij weet dat zij onjuist of onvolledig is. 

(46) Zie supra, nr. 15 en voetnoot 41. 
(47) Meer bepaald artikel 148, § 4, 1°, 2°, 3°, 7°, 10°, 10°bis, 11° en 13°, artikel 148, § 5 en artikel 148. 
§ 6, 1 ° van de wet van 6 april 1995. 
(48) Artikel 148, § 4, 4°, 5°, 6°, 8° (enkel bestuurder ofzaakvoerder) en artikel 148, § 6, 2° van de wet van 
6 april 1995. 
(49) Artikel 148, § 4, 9° van de wet van 6 april 1995. 
(50) Zie mijn De rechtspersoon in het strafrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 16 e.v., nrs. 31 e.v. 
(51) Artikel 151 van de wet van 6 april 1995. Zie nogmaals mijn De recht;persoon in het strafrecht, 45 
e.v., nrs. 60 e.v. 
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Deze voorbode van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon wordt 
in de doctrine aan een vergissing van de wetgever gewijd (52). 

(52) FLORE, D., "L'application des dispositions pénales générales en matière bancaire et boursière", in 
Een strafrecht voor bank- en beursverrichtin?,en, TBH-Dossier nr. 4, Diegem, Kluwer. 1997, 38, nr. 69. 
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§ 3. DE ADMINISTRATIEVE BOETEN DOOR DE TUCHTCOMMISSIE VAN 
DE MARKT OPGELEGD (53) 

Door het eerste wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 worden, naast 
het reeds bestaande directiecomité van de beurs, twee nieuwe en onatbankelijke or
ganen opgericht, met name de marktautoriteit en de tuchtcommissie van de markt. 
De taken van het huidige directiecomité worden in de toekomst verdeeld over deze 
drie organen (54). 

Het directiecomité van de beurs behoudt nog enkel zijn taken in verband met het da
gelijks bestuur van de beurs, met uitzondering van de opdrachten van de marktauto
riteit en de tuchtcommissie van de markt (55). 

De marktautoriteit treedt op ais onatbankelijke autoriteit (56). Naast een reeks op
drachten bepaald in artikel 17 van de wet van 6 april 1995, heeft de marktautoriteit 
vooral tot taak te waken over de naleving van een reeks bepalingen, opgesomd in 
artikel 19 van de wet van 6 april 1995. 
Het gaat, onder meer, om de verbodsbepalingen van artikel 148, §§ 1 en 2 van de wet 
van 6 april 1995 en de bepalingen van boek V van de wet van 4 december 1990 op de 
financiële transacties en de financiële markten (57). Dit zijn de misdrijven van koers
manipulatie, de bijzondere vorm van oplichting en het misbruik van voorkennis (58). 

De marktautoriteit beschikt, teneinde haar opdrachten goed te kunnen volbrengen, 
over de ruimste toezicht- en onderzoeksbevoegdheden. Zij kan ter plaatse inspecties 
verrichten en er kennis nemen en een kopie maken van elk gegeven om na te gaan of 
de bepalingen waarop zij moet toezien, zijn nageleefd (59). 

De marktautoriteit maakt alle gevallen, waarin zij emstige aanwijzingen vindt van 
een schending van de bepalingen over de naleving waarvan zij moet waken, aanhan
gig bij de tuchtcommissie van de markt (60). 

De artikelen 20bis tot 20octies van de wet van 6 april 1995 regelen de inrichting en 
de bevoegdheden van deze tuchtcommissie van de markt (61). 

(53) In de hiernavolgende tekst wordt verwezen naar de artikelen van de wet van 6 april 1995, zoals gewij
zigd door de beide wetsontwerpen. 
(54) Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp I. Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1928/1, 3. Uit de 
praktijk was immers gebleken dat het voor het directiecomité moeilijk is om zich over allerlei uiteenlopen
de taken te buigen. 
(55) Artikel 14bis van de wet van 6 april 1995. 
(56) Artikel 16 van de wet van 6 april 1995. 
(57) Res p. artikel 19, tweede !id, 1 °, d) van de wet van 6 april 1995 en artikel 19, tweede !id, 3° van de wet 
van 6 april 1995 (het vroegere artikel 19, 2de !id, 2°, c). 
(58) De hiernavolgende bespreking wordt beperkt tot de administratieve boeten die door de tuchtcommis
sie van de markt wegens deze misdrijven kunnen worden opgelegd. 
(59) Artikel 20, § 1 van de wct van 6 april 1995. 
(60) Artikel 20, § 4 van de wet van 6 april 1995. 
(61) De genoemde artikelen worden verzameld onder een afdcling JVbis, Tuchtcommissie van de markt. 
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Naast de aanhangigmaking door de marktautoriteit oefent de tuchtcommissie van de 
markt haar bevoegdheden tevens ambtshalve uit, of nog na klacht van iedere belang
hebbende, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of een buitenlandse pru
dentiële toezichthouder of marktautoriteit (62). 

De tuchtcommissie van de markt heeft ais opdracht om, onder meer, de misdrijven 
van koersmanipulatie, de bijzondere vorm van oplichting en het misbruik van voor
kennis te "bestraffen" (63) in hoofde van de bemiddelaars die werkzaam zijn op de 
markten of van de emittenten van financiële instrumenten die op die markten worden 
verhandeld (64). 
Indien zij het bestaan van emstige aanwijzingen van deze misdrijven vaststelt, maakt 
zij aile informatie die zij bezit over aan de gerechtelijke autoriteiten (65). 
Indien zij daarentegen tot de vaststelling komt dater geen inbreuken zijn, seponeert 
zij het dossier (66). 

Het was de uiteindelijke bedoeling van de wetgever dat de tuchtcommissie van de 
markt administratieve geldboeten kan opleggen wegens de misdrijven van koersma
nipulatie, de bijzondere vorm van oplichting en het misbruik van voorkennis. Aange
zien evenwel dergelijke regeling raakt aan de gerechtelijke organisatie, in die zin dat 
termijnen worden opgelegd aan het openbaar ministerie, moest de bicamerale wetge
vingsprocedure worden gevolgd. Om de Senaat niet "op te zadelen" met het volledi
ge ontwerp, werden de kwestieuze bepalingen opgenomen in een afzonderlijk Wets
ontwerp II betreffende de administratieve boeten (67). 

Deze wetgevingstechnische keuze had vrij complexe gevolgen. 
Totdat het Wetsontwerp II zou zijn goedgekeurd, kon de tuchtcommissie van de 
markt wegens de misdrijven van koersmanipulatie, de bijzondere vorm van oplich
ting en het misbruik van voorkennis waarschuwen, een berisping uitspreken, ten aan
zien van de betrokkenen een schorsingsmaatregel op één of meerdere markten uit
spreken voor een periode van maximum zes maanden, of hen uitsluiten van één of 
meerdere markten (68). In afwachting konden dus reeds de essentiële maatregelen 
worden genomen om de markt in te lichten over het bestaan van deze beursmisdrij
ven en daar een einde aan te stellen (69). Daamaast bleef een strafrechtelijke vervol
ging uiteraard mogelijk (70). 

(62) Artikel 20quater van de wet van 6 april 1995. 
(63) Artikel 20ter, § 1 van de wet van 6 april 1995. I.p.v. de term 'bestraffen' ware wellicht beter gekozen 
voor de term 'sanctioneren'. 
(64) Memorie van toelichting bij artikel 20ter van de wet van 6 april 199S, Pari. St., Kamer, 1998- 1999, 
nr. 1928/1, 23. 
(65) Artikel 20ter, § 2 van de wet van 6 april 1995. 
(66) Artikel 20quinquies, laatste lid van de wet van 6 april 199S. 
(67) Memorie van toelichting bij Wetsontwerp I, Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1928/1, 4. 
(68) Artikel 20septies, § 1 van de wet van 6 april 1995. 
(69) Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp I, Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1928/1, 5. 
(70) Verslag LETERME namens de Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting, Pari. St., Ka
mer, 1998-1999, nr. 1928/4, 9. 
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Nu het Wetsontwerp II eveneens reeds werd aangenomen, kan de tuchtcommissie 
van de markt wegens de misdrijven van koersmanipulatie, de bijzondere vorm van 
oplichting en het misbruik van voorkennis ook administratieve boeten opleggen. 
Aangezien de Raad van State in zijn advies bij de ontwerpen van oordeel was dat 
deze administratieve boeten ais strafrechtelijk te beschouwen zijn in de zin van arti
kel 6 van het E.V.R.M., derwijze dat rekening moet worden gehouden met het "non 
bis in idem" -be gin sel (71 ), wordt in het W etsontwerp II de volgende regeling in een 
nieuw artikel 20septies, § Ibis van de wet van 6 april 1995 uitgewerkt. 

De misdrijven van koersmanipulatie, de bijzondere vorm van oplichting en het mis
bruik van voorkennis worden ofwel strafrechtelijk, ofwel administratiefrechtelijk 
vervolgd (72). 

Het is het openbaar ministerie dat beslist of het, de emst van de feiten in acht geno
men, al dan niet strafrechtelijk vervolgt (73). 
Het lijkt er dus op dat het openbaar ministerie het initiatiefrecht heeft om als eerste 
beteugelend op te treden. 
Er moet evenwel op gewezen worden (74) dat het de tuchtcommissie van de markt is 
die, indien zij het bestaan van emstige aanwijzingen van de misdrijven van koersma
nipulatie, de bijzondere vorm van oplichting en het misbruik van voorkennis vast
stelt, aile informatie die zij bezit overmaakt aan de gerechtelijke autoriteiten (75), en 
dat de tuchtcommissie van de markt, indien zij daarentegen tot de vaststelling komt 
dater geen inbreuken zijn, het dossier seponeert (76). Het is m.a.w. de tuchtcommis
sie van de markt die de gevallen bepaalt waarin het openbaar ministerie haar initia
tiefrecht kan uitoefenen ... 
Indien het openbaar ministerie daarentegen via eigen opsporingsonderzoek op het 
spoor komt van de misdrijven van koersmanipulatie, de bijzondere vorm van oplich
ting en het misbruik van voorkennis, gelden m.i. de gewone regels van strafproces
recht. 

Het openbaar ministerie beschikt over een termijn van zes maanden vanaf de ont
vangst van de informatie door de tuchtcommissie van de markt, om deze commissie 
in kennis te stellen van zijn beslissing omtrent het al dan niet instellen van een straf
vervolging (77). 

(71) Advies van de Raad van State, Pari. St., Kamer, 1998-1999, nrs. 1928/1 en 1929/1, 79. 
In het aanvankelijke voorontwerp van wet (dat niet was opgesplitst in twee voorontwerpen) kon de tucht
commissie van de markt administratieve geldboeten opleggen "zonder afbreuk te doen aan eventuele 
strafrechtelijke vervolgingen" (artikel 20septies, § 1 van het voorontwerp van wet). De Raad van State 
achtte dit, zeer terecht, "onaanvaardbaar" (ibid.). 
(72) Artikel 20septies, § Ibis, 1°, lste !id, lste zin in fine van de wel van 6 april 1995. 
(73) Artikel 20septies, § 1 bis, 1 °, 1 ste !id, 2de zin van de wet van 6 april 1995. 
(74) Zie infra, nr. 29. 
(75) Artikel 20ter, § 2 van de wet van 6 april 1995. 
(76) Artikel 20quinquies, laatste !id van de wet van 6 april 1995. 
(77) Artikel 20septies, § Ibis, 1°, 2de ]id van de wet van 6 april 1995. 
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Indien het openbaar ministerie beslist te vervolgen (78), worden administratieve 
geldboeten uitgesloten, ook wanneer de vervolging tot een vrijspraak leidt (79). 
Hierdoor wordt uitvoering gegeven aan de opmerking van de Raad van State betref
fende het "non bis in idem"-principe (80). 

Indien daarentegen het openbaar ministerie van strafvervolging afziet (81) of ver
zuimt binnen de gestelde termijn van zijn beslissing kennis te geven, beslist de tucht
commissie van de markt, na de overtreder de mogelijkheid te hebben geboden zijn 
verweermiddelen naar voor te brengen, of wegens de inbreuk een administratieve 
geldboete moet worden opgelegd (82). 

De administratieve boete kan ofwel een eenmalige boete zijn, ofwel een boete per 
kalenderdag. 
De boete per kalenderdag mag niet lager zijn dan 10.000 frank en niet hoger dan 
10 miljoen frank. 
In totaal mogen de boeten opgelegd voor hetzelfde feit of geheel van feiten niet hoger 
zijn dan 50 miljoen frank. 
Bovendien, indien de inbreuk aan de overtreder een vermogensvoordeel heeft ver
schaft, mag de boete niet lager zijn dan het bedrag van dit vermogensvoordeel, noch 
hoger dan het dubbele van dit bedrag of, in geval van recidive, het driedubbele van 
dit bedrag (83). 
Het is niet moeilijk in te zien waarom de Raad van State deze administratieve geld
boeten als strafrechtelijk van aard in de zin van artikel 6 van het EVRM heeft be
schouwd (84) ... In de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp II wordt het doel 
van dit wetsontwerp dan ook omschreven ais "het naast elkaar bestaan te regelen van 
de administratieve sancties met een strafrechtelijk karakter die door de tuchtcom
missie van de markt kunnen worden opgelegd, en de strafrechtelijke sancties die 
voor dezelfde feiten kunnen worden opgelegd door de correctionele rechtbanken" 
(85). 

De boeten worden ten voordele van de Schatkist geïnd door de Administratie van het 
Kadaster, de Registratie en de Domeinen (86). Het gaat dus wel degelijk om een sys
teem van administratieve boeten (87). 

(78) Rekening houdend met de ernst van de feiten: artikel 20septies, § 1 bis. 1 °, 1 ste lid, 2de zin van de wet 
van 6 april 1995. 
Zie tevens de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp 11, Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1929/1, 
48. 
(79) Artikel 20septies, § 1 bis, 1 °, 1 ste lid, 3de zin van de wet van 6 april 1995. 
(80) Zie supra, nr. 31. 
(81) Volgens de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp II "rekening houdend met het tamelijk on
schadelijk karakter van de ten laste gelegde feiten" (Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1929/1, 48). 
(82) Artikel 20septies, § 1 bis, 2° van de wet van 6 april 1995. 
(83) Artikel 20septies, § 1, tweede lid van de wet van 6 april 1995. 
(84) Zie supra, nr. 31. 
(85) Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1929/1, 47 (eigen cursivering). 
(86) Artikel 20septies, § 2 van de wet van 6 april 1995. 
(87) En niet van administratieve transacties. Zie hierover mijn De rechtspersoon in het strafrecht, 59 e.v., 
nrs. 82 e.v. 
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Tegen de beslissing van de tuchtcommissie van de markt kan door iedere belangheb
bende beroep worden aangetekend bij de reeds in de wet van 6 april 1995 opgerichte 
Commissie van beroep (88). Het gaat zowel om beslissingen waarbij een administra
tieve boete werd opgelegd ais om beslissingen tot seponering (89). 
De Raad van State heeft er in haar advies op aangedrongen dat het beroep opschor
tend zou zijn, en dat tegen de beslissing van de Commissie van beroep een, eveneens 
opschortend, jurisdictioneel beroep zou kunnen worden ingesteld (90). 
In de memorie van toelichting werd er evenwel op gewezen dat het feit, dat het be
roep een schorsende werking heeft, niet moet worden gepreciseerd, daar dit voort
vloeit uit het Koninklijk Besluit van 11 april 1996 betreffende de Commissie van 
beroep (91). 
Daarentegen werd aan de opmerking van de Raad van State betreffende de noodzaak 
van een jurisdictioneel beroep tegen de beslissing van de Commissie van beroep 
geen gevolg gegeven. 

(88) Zie de artikelen 23 toi 25 van de wet van 6 april 1995 en het uitvoerend K.B. van 11 april 1996 betref
fende de Commissie van beroep, B.S., 24 april 1996. 
(89) Artikel 23 van de wet van 6 april 1995. 
(90) Pari. St., Kamer, 1998-1999, nrs. 1928/1 en 1929/1, 77-78. 
(91) Pari. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1928/1, 27. 
Artikel 10 van genoemd K.B. van 11 april 1996 bepaalt inderdaad dat het beroep schorsende werking 
heeft. 
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HET ZAKEN-, BANK- EN BEROEPSGEHEIM IN HET STRAFPROCES 

§ 1. INLEIDING 

Deze bijdrage behandelt het zakengeheim in het strafrecht en de strafvordering. Het 
bank- en het beroepsgeheim worden hierbij benaderd ais instrumenten om het zaken
geheim te beschermen. Tot het zakengeheim behoort al wat de onderneming werke
lijk ais vertrouwelijk kan beschouwen, niet wil bekendmaken en niet wettelijk ver
plicht is bekend te maken. Wat dat zo allemaal kan zijn, moge in de loop van deze 
bijdrage blijken. Het zakengeheim is een uitzonderlijk veelzijdig en omvangrijk on
derwerp. Een bijdrage ais deze kan niet meer dan de verschillende soms sterk con
trasterende aspecten van het zakengeheim op een rijtje zetten om er terloops wat 
commentaar bij te verstrekken. Hierbij heb ik vaak geput uit mijn vroegere geschrif
ten, waarvoor mijn excuus. Deze bijdrage omvat volgende items. 

Het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM) en het Internationaal Verdrag van 19 december 
1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) erkennen het recht op eer
biediging van het privé-leven, huis en briefwisseling. De jurisprudentie van het Eu
ropees Hof voor de Rechten van de Mens grondt hierop het respect voor de professio
nele en commerciële lokalen en activiteiten en voor de zakencommunicatie. Ze rela
tiveert evenwel sterk het zwijgrecht ten overstaan van de fiscus. 

Een vlot economisch verkeer vergt in hoge mate openbaarheid en transparantie van 
het zakenleven. Talrijke wetsbepalingen verplichten tot het bekendmaken of open
baar maken van gegevens van de onderneming en dit zowel ten behoeve van de eco
nomische actoren, de aandeelhouders, de spaarders en de financiële markten, ais van 
het personeel van de onderneming. De bekendmaking van vertrouwelijke inlichtin
gen aan het personeel wordt op bijzondere wijze geregeld. Bevoorrechte koersgevoe
lige informatie waarover insiders beschikken, mogen ze niet aan derden mededelen 
of er misbruik van maken. Tenslotte bestaat de verplichting om bepaalde informatie 
welke de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat aangaan, 
geheim te houden. 

Geheimhouding hangt in de eerste plaats af van de onderneming zelf. Bestuursleden 
en personeelsleden delen in de zakengeheimen van de onderneming. Hun contractue
le verhouding tot de onderneming legt hen een niet strafrechtelijk gesanctioneerde 
discretieplicht op. Aileen bedrieglijke mededeling van fabrieksgeheimen is straf
baar. 

Vaak is de ondernemer ertoe genoopt zijn zakengeheimen aan externe confidenten 
toe te vertrouwen, zoals een notaris of advocaat, een bedrijfsrevisor, externe accoun
tant of boekhouder, een belastingconsulent, een bankier, effectenmakelaar, enz. 
Sommige van deze beroepen zijn aan een strafrechtelijk gesanctioneerd en be
schermd beroepsgeheim onderworpen. Aan andere leggen hun beroepsregels en het 
contract een minder verstrekkende discretieplicht op. 

De wet verplicht de ondernemingen om bepaalde inlichtingen kenbaar te maken aan 
de overheid maar waarborgt dan de geheimhouding. Twee voorbeelden. De Wet op 
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de mededinging stelt dat de overheid deze inlichtingen voor geen ander doel zal ge
bruiken en het zakengeheim zoveel mogelijk zal vrijwaren, Ik sta wat langer stil bij 
deze wet omdat ze zeer illustratief is voor de problemen die kunnen rijzen, Inzake 
fiscaliteit rusten op de belastingplichtige verschillende aangifteverplichtingen, ter
wijl aan de bankier onthullingsverplichtingen in verband met zijn cliënt zijn opge
legd, Inzake directe belastingen bestaat er evenwel in principe bankgeheim, De fisca
le wetboeken waarborgen bovendien een strikt fiscaal ambtsgeheim, Dit belet even
wel niet dat de fiscale administraties een maximaal gebruik kunnen maken van de 
door hen vemomen of ontdekte gegevens, 

Het strafrecht doorkruist alles, Behoudens wanneer de wet het uitdrukkelijk verbiedt, 
moeten openbare ambtenaren de misdrijven waarvan zij in de uitoefening van hun 
ambt kennis krijgen, melden aan het parket De beoefenaars van een vrij beroep heb
ben geen plicht tot aangifte van misdrijven; aan sommigen werd evenwel een bijzon
dere meldingsplicht opgelegd met het oog op de strafrechtelijke bestrijding van het 
witwassen, 

Blijft er ten slotte het gebruik en het misbruik van het achterhaalde geheim in en 
buiten het strafproces, De wet kan geen principieel recht op geheimhouding erken
nen voor delicten of aan criminel en, W el moet het achterhalen van de waarheid ge
schieden vol gens wettelijke regels, W erden de wettelijke regels betreffende de ge
waarborgde geheimhouding miskend, dan zal men hieruit in principe geen straf
rechtelijk bewijs kunnen putten, Hoever reikt deze uitsluitingsregel echter? Wat te 
doen tegen een mogelijk misbruik door derden van door het strafonderzoek achter
haalde zakengeheimen? Al deze aspecten van het zakengeheim komen hiema even 
aan bod, 
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§ 2. DE BESCHERMING VERLEEND DOOR HET EVRM EN HET BUPO 

I. Artikel 8 EVRM en 17 BUPO 

Het EVRM en het BUPO bevatten geen bepaling betreffende het zakengeheim ais 
dusdanig. Toch beschermen ze het op onrechtstreekse wijze. Artikel 8.1 EVRM be
paalt dat eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, 
zijn huis en zijn briefwisseling; artikel 8.2 laat evenwel inmenging van het openbaar 
gezag in de uitoefening van dit recht toe op voorwaarde dat deze bij wet is voorzien, 
een wettig doel nastreeft en noodzakelijk is in een democratische samenleving, onder 
meer in het belang van het economisch welzijn van het land of ter voorkoming van 
strafbare feiten (1). Dit laatste doelt vanzelfsprekend ook op de beteugeling van 
strafbare feiten. Het artikel 17.1 en 2 BUPO bevat corresponderende maar toch 
enigszins andersluidende bepalingen. 

Het artikel 8 EVRM gaf aanleiding tot een overvloedige rechtspraak van de Europe
se Commissie (ECRM) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
(2). Enkele uitspraken van het EHRM hebben meer in het bijzonder belang voor deze 
bijdrage. 

II. Het recht op eerbiediging van de professionele en commerciële lokalen en 
activiteiten 

In het arrest Niemietz t/ Duitsland stelt het EHRM dat een interpretatie van de woor
den "privé-leven" en "woning" in de zin dat zij ook bepaalde professionele en com
merciële lokalen en activiteiten omvatten, tegemoet komt aan het voorwerp en het 
doel van artikel 8 EVRM (3). Een huiszoeking in het kantoor van een advocaat maakt 
dan ook een inmenging in het recht op eerbiediging van het privé-leven en de woning 
uit, die men enkel kan verantwoorden indien deze bij wet is voorzien, een wettig doel 
nastreeft en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het Hof komt una
niem tot besluit dater schending was van artikel 8 EVRM. Het in de zaak afgegeven 
huiszoekingsbevel gaf opdracht tot opsporing en inbeslagneming van "documenten" 
- zonder precisering of beperking - die de identiteit van de schrijver van een beledi
gende brief vermelden. De onderzoekers onderzochten vier klasseerbanden met ge-

( l) Cf. DE HERT, P., Art. 8 E. V.R.M. en het Belgisch recht. De bescherming l'an privacy. gezin, woonst en 
communicatie, Mys & Breesch, Gent, 1998. 
(2) Cf. VELU, J. en ERGEC, R., "La convention européenne des droits de l'homme", R.P.D.B., complé
ment tome, Vil, Bruylant, Bruxelles, 1990, 52 l e.v.; ERGEC, R., en SCHAUS, A., "Examen de jurispru
dence (1990 à 1994) - La convention européenne des droits de l'homme", R.C.J.B. 1995, blz. 34 l e.v., nr. 
128 e.v. 
(3) EHRM 16 december 1992 (Niemietz t. Duitsland), Pub/. Eur. Court H.R. 1993, Série A, nr. 251-B; 
J. T. 1994, 65, noot JAKHIAN, E. en LAMBERT, P., "Les perquisitions dans les cabinets d'avocats"; Rev. 
trim. D.H. 1993, 467, noot LAMBERT, P. en RIGAUX, F., "Perquisition au cabinet d'un avocat et droit au 
respect de la vie privée, de la correspondance et du domicile"; F. Rechtspr. 1993, afl. 2, 8; Liga 1993 
(weergave), afl. l-2, 16; R.U.D.H. 1993, 241. 
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gevens betreffende cliënten en ook vier individuele dossiers, In Duitsland bestaan 
voor de huiszoeking in een advocatenkantoor geen procedurewaarborgen zoals de 
aanwezigheid van een onathankelijke waamemer, Gelet op de aard van de daadwer
kelijk onderzochte voorwerpen heeft de huiszoeking een inbreuk gemaakt op het 
beroepsgeheim in een mate die buiten verhouding is, 

Deze uitspraak leert dat een schending van artikel 8.2 EVRM niet alleen te wijten 
kan zijn aan de wet, maar ook aan de openbare persoon of instantie die zich krachtens 
de wet inmengt in de gewaarborgde rechten. 

De arresten Funke, Crémieux en Miailhe t/ Frankrijk breiden de bescherming van 
artikel 8.1 EVRM uit tot alle professionele en commerciële lokalen en activiteiten 
(4). De zaak Funke betrof zoekingen door douanebeambten, zonder huiszoekingsbe
vel maar op grond van bijzondere bepalingen van de Franse douanewetgeving, Ze 
werden uitgevoerd in de privé-woning van Funke en diens echtgenote ten einde be
wijs te vinden van wisseloperaties; de onderzoekers namen hierbij rekeninguittrek
sels en chequeboekjes van een buitenlandse bank, de factum van een autoreparatie in 
Duitsland en twee fototoestellen, in beslag. In de zaak Crémieux ging het om een on
derzoek tegen een vennootschap. Douaneagenten hadden documenten aangehaald 
betreffende commerciële transacties tussen een Franse vennootschap en buitenland
se bedrijven. De douane verrichtte vervolgens nog 83 getuigenverhoren en zoekin
gen op de zetel van deze vennootschap en in de woning en verblijfplaatsen van Cré
mieux en van derden, Telkens werden nieuwe aanhalingen uitgevoerd. In de zaak 
Miailhe voerde de douane twee zoekingen door in de woning - tevens consulaat-ge
neraal van de Filipijnen - van de betrokkene en zijn echtgenote en confisqueerden er 
15.000 documenten. 

In de arresten Funke en Crémieux constateert het EHRM zonder meer dat het geheel 
van de rechten van artikel 8.1 EVRM - uitgenomen het recht op bescherming van het 
privéleven - van toepassing zijn. In de zaak Miailhe zegt het Hof dat het onnodig is te 
onderzoeken of de door deze persoon en zijn echtgenote betrokken lokalen een huis 
waren; het verwees in dit verband gewoon naar het arrest Niemietz t. Duitsland. Dit 
volstond om een inmenging in het privé-leven en de briefwisseling van de betrokke
ne vast te stellen. 

De omstandigheid dat alle professionele en commerciële lokalen en activiteiten de 
bescherming van artikel 8 EVRM genieten, betekent nog niet dat de wettelijke voor
waarden voor een inmenging steeds dezelfde moeten zijn. In dit verband ontwikkel
de het EHRM in de vermelde arresten lezenswaardige consideransen. Het is zeker 
zo, overweegt het Hof, dat de Staten op het gebied van de strijd tegen de kapitaal-

(4) EHRM 25 februari 1993 (Funke t. Frankrijk), Pub/, Eur. Court H.R. 1993, Série A, nr. 256-A; F. 
Rechtspr. 1993. afl. 4. 11; J.D.F. 1993, 17, noot M.B.; F.J.F. 1993, 490; R. U.D.H. 1993, 232; Jaarboek 
Mensenrechten 1993-1994 (verkort), 249, noot; EHRM 25 februari 1993 (Crémieux t. Frankrijk), Pub/. 
Eur. Court H.R. 1993, Série A, nr. 256-B; R. U.D.H. 1993, 236; EHRM 25 februari 1993 (Miailhe t. Frank
rijk), Pub/. Eur. Court H.R. 1993, Série A, nr. 256-C; Re,·. trim. D.H. 1994 (verkort), 117, noot YER
NAUL T, D., "Les pouvoirs d'investigation de l'administration face à la délinquance économique: les lo
caux professionnels et l'article 8 de la Convention européenne"; R. U.D.H. 1993, 238. 
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vlucht en de belastingontduiking te kampen hebben met emstige moeilijkheden die 
volgen uit de omvang en de complexiteit van de banknetten en de financiële circuits, 
alsook uit de talrijke mogelijkheden van internationale beleggingen, die nog worden 
bevorderd door de betrekkelijke doordringbaarheid van de grenzen. In die strijd kan 
de staat bepaalde maatregelen, zoals huiszoekingen en beslagleggingen, noodzake
lijk achten om het materiële bewijs van delicten betreffende wisseloperaties te leve
ren en de daders ervan te vervolgen, maar dan nog moeten zijn wetgeving en zijn 
optreden ter zake gepaste en voldoende waarborgen bieden tegen misbruiken. Dat is 
niet het geval wanneer alleen de douane-instanties bevoegd zijn om te oordelen over 
de opportuniteit, het aantal, de duur en de omvang van de controles. Vooral bij ont
stentenis van een rechterlijk bevel blijken de wettelijk bepaalde beperkingen en 
voorwaarden van artikel 64 van het Franse Douanewetboek te zwak en te onvolledig 
te zijn opdat de inmengingen in het recht op eerbiediging van het privé-leven, de 
briefwisseling en de woning strikt evenredig zouden zijn met het gewettigde doel 
dat wordt nagestreefd. 

III. Het recht op eerbiediging van de zakencommunicatie 

In de arresten Kruslin en Huvig t/ Frankrijk oordeelde het EHRM dat het recht op 
eerbiediging van de briefwisseling elke communicatie tussen personen omvat, der
halve ook de telefoongesprekken (5). Het afluisteren ervan moet derhalve een vol
doende wettelijke basis hebben. Dat was niet het geval van het toenmalige Franse 
systeem. 

Interessant te vermelden is dat in de zaak Huvig de telefoon van de eiser werd afge
luisterd op last van de onderzoeksrechter tijdens een onderzoek naar fiscale fraude. 
Een rechterlijk bevel zonder voldoende wettelijke basis vormt dus ook een schending 
van artikel 8.1 EVRM. 

Omdat telefoongesprekken dezelfde bescherming ais briefwisseling genieten, vond 
het EHRM in de zaak A t/ Frankrijk het zelfs overbodig na te gaan of het afluisteren 
een inmenging in het privé-leven is (6). 

In de zaak Kopp t/ Zwitserland poneerde het EHRM dan weer dat niet wordt betwist 
dat telefoonoproepen van en naar bedrijfsruimten kunnen zijn vervat in de begrippen 
"privé-leven" en "briefwisseling" (7). Het ging hier om het afluisteren op instructie 
van de procureur-generaal van de telefoonlijnen van het kantoor van een advocaat. 
Dergelijke inmenging is voorzien in de Zwitserse wet. Het afluisteren, dat een 

(5) EHRM 24 april 1990 (Kruslin/Frankrijk), Pub/. Eur. Court H.R. 1990, Série A, nr. 176-A; EHRM 24 
april 1990 (Huvig/Frankrijk), Pub/. Eur. Court H.R. 1990, Série A. nr. 176-B; LAMBERT, P., "'Les écou
tes téléphoniques, Arrêts Huvig et Kruslin c. la France, du 24 avril 1990, de la Cour européenne des droits 
de l'homme", J. T. 1990, 7 49. 
(6) EHRM 23 november 1993 (A./ Frankrijk), Pub/. Eur. Court H.R. 1994, Série A, nr. 277-B.; J.T. dr. 
eur. 1994, 62; R. U.D.H. 1994, 340; Rev. tri m. D.H. 1994 (verkort), 575, noot W ACHSMANN, P., "Les 
écoutes téléphoniques"; Jaarboek Mensenrechten 1993-1994 (verkort), 296. 
(7) EHRM 25 maart 1998 (Kopp t. Zwitserland). Journ. proc. 1998, afl. 347, 22, noot JONGEN, F. 
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emstige inbreuk vormt op de eerbiediging van het privé-leven en de briefwisseling, 
moet evenwel zijn gebaseerd op een "wet" met een bijzondere precisie, vooral nu de 
bruikbare technische procédés steeds perfecter worden. De garanties in het Zwitsers 
recht zijn niet ontdaan van waarde. De duidelijke wettekst, die het beroepsgeheim 
van de advocaat beschermt wanneer deze ais derde in de gaten wordt gehouden, en 
de praktijk die in casu wordt gevolgd, zijn echter tegenstrijdig, De wet formuleert 
niet uitdrukkelijk hoe, onder welke voorwaarden en door wie een keuze moet worden 
gemaakt uit wat specifiek valt onder het mandaat van advocaat en wat betrekking 
heeft op een activiteit die verschilt van die van raadsman. Het Hof vindt het vooral 
verwonderlijk dat deze taak in de praktijk werd toevertrouwd aan een ambtenaar van 
de juridische dienst van de PTT zonder toezicht van een onafhankelijke magistraat. 
De verzoeker, in zijn hoedanigheid van advocaat, heeft dus in casu geen minimale 
graad van bescherming genoten die door de voorrang van het recht in een democrati
sche samenleving is vereist. 

Uit het arrest Kopp t/ Zwitserland kan men afleiden dat de voorwaarden voor een in
menging in bepaalde rechten strenger worden naargelang de concrete inhoud daar
van, te dezen door de wet beschermde beroepsgeheimen. Veelbetekenend is dat het 
Hof onderscheid maakt tussen het specifieke optreden van een advocaat ais raads
man en zijn eventuele andere activiteiten. 

IV. Het recht op geheimhouding tegenover de fiscus 

Geen redelijk mens zal betwisten dat het invoeren, vestigen en innen van belasting 
een wettig doel nastreeft en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 
belang van het economisch welzijn van het land; de belastingwetgeving kan dus een 
gerechtvaardigde inmenging in het privé-leven, gezinsleven, huis of briefwisseling 
meebrengen (8), Wei moet de evenredigheidstoets in acht worden genomen. 

In de zaak Hardy-Spirlet t/ België had een Belgische landbouwer in de inkomstenbe
lastingen aangifte gedaan van de verkoop van gebouwen voor in het totaal 6.300.000 
F. De administratie vroeg inlichtingen betreffende de bestemming van de opbrengst. 
De controleur nam geen vrede met de uitleg van de betrokkene en oordeelde dat deze 
het excedent op de investeringskosten, namelijk 4.700.000 F, had belegd aan 5 %. 
Hij kohierde een bijkomende aanslag in van 230.000 F per jaar over verschillende 
aanslagjaren. De gewestelijke directeur verwierp het door de belastingplichtige inge
diende bezwaarschrift; hij onderzocht hierbij omstandig zijn levensstandaard en 
-gewoonten. De betrokkene stelde een voorziening in bij het hof van beroep; hij 
voerde aan dat hij niet gehouden was het detail en verantwoording te geven van zijn 
persoonlijke uitgaven om zo in strijd met artikel 8 EVRM de meest intieme aspecten 
van zijn privé-leven kenbaar te maken. De appèlrechters verklaarden de voorziening 

(8) Cf. AFSCHRIFf, T. en ROMBOUTS, A., "Le contribuable et les droits de l'homme", in LAMBERT, 
P., editor, La Mise en œuvre interne de la convention européenne des droits de l'homme, Ed. du Jeune 
Barreau de Bruxelles, 1994, 249-270; COOPMAN, B., "EVRM en BUPO-Verdrag: charters van de belas
tingplichtige7", T.F.R. 1995, 249-272. 
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evenwel ongegrond. De betrokkene kon evenmin het Hof van Cassatie overtuigen 
(9). Hij stapte dan maar de ECRM. Deze verklaarde de klacht niet ontvankelijk (10). 
Zij oordeelde dat het vragen door de fiscale administratie van de lijst van private uit
gaven een geoorloofde inmenging in het privé-leven is. De commissie ging wel na of 
de maatregel in verhouding stond met het nagestreefde doel. Rekening houdend met 
het kapitaal waarover het ging, was dat het geval. 

(9) Cass., 19 november 1981, Arr. Cass. 1981-82, 385; Bull. Bel. 1983, 154; J.D.F. 1982, 25; J. T. 1982, 
noot DASSESSE, M; Pas. 1982, I, 385. 
( 10) ECRM, Hardy-Spirlet t/ België, 7 december 1982, F.J.F. 1983, 105, noot; J. T. 1983, noot DASSES
SE, M. 
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§ 3. DE VERPLICHTE BEKENDMAKINGEN EN DE VERPLICHTE GEHEIM
HOUDING 

I. De verplichte openbaar-, bekendmaking of mededeling en de bescherming 
van het zakengeheim 

De verplichtingen tot het openbaar- of bekendmaken van gegevens van de onderne
ming worden opgelegd ten behoeve van hetzij de economische actoren in het alge
meen, hetzij de aandeelhouders van de vennootschap, de spaarders en de financiële 
markten en het personeel van de onderneming (11). Voorde bekendmaking van ver
trouwelijke inlichtingen aan het personeel wordt in een bijzondere regeling voorzien. 

A. Ten behoeve van de economische actoren in het algemeen en van de aandeelhou
ders 

De Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de onderne
mingen legt in principe het houden van boeken en het opstellen van eenjaarrekening 
op. Sommige ondernemingen moeten die jaarrekening publiceren. Het Koninklijk 
Besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de onderneming 
geeft de voorschriften betreffende onder meer de vorm, inhoud en structuur van de 
jaarrekening en van de toe te passen waarderingsregels. Krachtens artikel 17 Jaarre
keningenwet worden de bestuurders, zaakvoerders, directeurs en procuratiehouders 
van rechtspersonen die wetens deze verplichtingen hebben overtreden, gestraft met 
geldboete van 50 tot l 0.000 F en, wanneer ze met bedrieglijk opzet hebben gehan
deld, met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/of met geldboete van 50 tot 
10.000 F. Bepaalde kleine ondernemers zijn evenwel slechts strafbaar wanneer de 
onderneming failliet is verklaard. De commissaris, commissaris-revisor of onafhan
kelijke deskundige die jaarrekeningen of geconsolideerde rekeningen van onderne
mingen attesteert of goedkeurt, terwijl niet is voldaan aan de wettelijke verplichtin
gen ter zake, en hij daarvan kennis heeft of niet heeft gedaan wat hij had moeten doen 
om zich te vergewissen of eraan is voldaan, wordt eveneens gestraft met geldboete 
van 50 tot 10.000 F en, wanneer hij met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, met ge
vangenisstraf van een maand tot een jaar en/of met geldboete van 50 tot 10.000 F. 
Bepaalde kleine ondernemers zijn slechts strafbaar wanneer de onderneming failliet 
is. 

De Wetten op de handelsvennootschappen leggen aan vele vennootschappen talrijke 
verplichte vermeldingen in de vennootschapsakten, diverse bekendmakingen en 
verslaggevingen op. Elk jaar moeten bovendien de bestuurders een jaarrekening op
maken en de algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen om ze goed 
te keuren. De commissarissen van de vennootschap horen met het oog op de algeme
ne vergadering een omstandig verslag op te stellen betreffende verschillende in de 

(11) Cf DIEUX, X., "La divulgation d'informations concernant la société anonyme. Principes et sanc
tions", Rev. Dr. ULB, 1992, 63-177; cf. ook DETIENNE, J., Droit pénal des affaires, De Boeck-Wesmael, 
Bruxelles, 1989; RALET, O., Responsabilités des dirigeants de sociétés, Larcier, Bruxelles, 1996. 
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wet bepaalde punten. De zaakvoerders en de bestuurders zijn ertoe gehouden de jaar
rekening en het verslag aan de algemene vergadering voor te leggen. Ze zijn ver
plicht ze binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar aan de algemene 
vergadering voor te leggen. Ze dient binnen dertig dagen nadat zij door deze is goed
gekeurd, door toedoen van de bestuurders bij de Nationale Bank te worden neerge
legd. Overtredingen van al deze verplichtingen door de ter zake verantwoordelijke 
personen worden nu eens gestraft met geldboete van 50 tot 10.000 F, dan weer, in de 
meeste gevallen wanneer er bedrog mee gepaard ging, met gevangenisstraf van een 
maand tot eenjaar en/of met 50 tot 10.000 F (art. 201 en 204 Vennootschappenwet). 

B. Ten behoeve van de spaarders en definanciële markten 

Het Koninklijk Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregi
me voor titels en effecten vereist de voorafgaande kennisgeving van een uitgifte aan 
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Bij die kennisgeving moet het ont
werp van het prospectus worden gevoegd dat, na goedkeuring door de CBF 
moet worden bekendgemaakt vooraleer het publiek wordt aangesproken. Overtre
dingen zijn strafbaar al naar het geval met de straffen van artikel 204 Vennootschap
penwet en/of met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar (art. 42 en 42bis 
Bankbesluit). 

De Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in 
ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare 
ovemameaanbiedingen, beoogt onder meer de informatieverstrekking en de gelijke 
behandeling van de houders van effecten te verzekeren en hun belangen veilig te stel
len, de transparantie en de goede werking van de markt te bevorderen en te vermijden 
dat verrichtingen die worden afgewikkeld overeenkomstig de voorgeschreven re
gels, zouden worden belemmerd door verrichtingen die geen gelijkaardige waarbor
gen bieden. De wet verplicht daarom tot kennisgeving van bepaalde participaties aan 
de CBF. Deze kan bovendien gelasten haar bepaalde gegevens te verstrekken. Indien 
de CBF van oordeel is dat een kennisgeving niet strookt met de wet of het publiek 
dreigt te misleiden, deelt zij haar advies mede aan de kennisgever. In bepaalde geval
len kan de CBF haar advies openbaar maken. Zij die nalaten de voorafgaande kennis
geving uit te voeren of die weigeren deze gegevens te verstrekken ofbewust onjuiste 
of onvolledige gegevens verstrekken, worden gestraft met een gevangenisstraf van 
een maand tot een jaar en/of een geldboete van 50 tot 10.000 F (art. 15, § 4, Wet 
Openbare Ovemameaanbiedingen). 

C. Ten hehoeve van het personeel 

Artikel l 5bis van de Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven verplicht elke ondememing waar een ondememingsraad moet zijn op
gericht, één of meer bedrijfsrevisoren te benoemen met ais taak onder meer verslag 
uit te brengen bij de ondernemingsraad over de jaarrekening en het jaarverslag van 
de commissarissen, de getrouwheid en de volledigheid van het door het ondeme
mingshoofd aan de ondememingsraad verstrekte economische en financiële inlich-
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tingen te certificeren en hier ten behoeve van de leden van de ondememingsraad uit
leg te geven ( 12). 

De verslaggeving aan de ondememingsraad kan betrekking hebben op inlichtingen 
waarvan de bekendmaking de ondememing nadeel kan berokkenen. Het Koninklijk 
Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en fi
nanciële inlichtingen te verstrekken aan de ondememingsraden, regelt dit probleem 
(13). 

Artikel 27 bepaalt dat wanneer het verstrekken van een inlichting in de voorgeschre
ven vorm en binnen de bepaalde termijn een nadeel kan berokkenen aan de ondeme
ming, het ondememingshoofd gemachtigd kan worden af te wijken van het principe 
van de verplichte bekendmaking wat de hiemavolgende punten betreft: 
1 ° de gegevens betreffende de distributiemarges; 
2° de mededeling van de omzet in absolute waarde en zijn uitsplitsing ervan per on
derdeel; 
3° het niveau en de evolutie van de kostprijzen en van de verkoopprijzen per eenheid; 
4° de gegevens omtrent de verdeling van de kosten per product en per onderdeel; 
5° inzake programma en algemene toekomstvooruitzichten van de ondememingen in 
de distributiesector de voorgenomen inplanting van nieuwe verkooppunten; 
6° de inlichtingen in verband met wetenschappelijk speurwerk; 
7° de uitsplitsing per onderdeel van de gegevens betreffende de winst- en verliesre
kening. 

Naar luid van artikel 32 moeten de vertegenwoordigers van de werknemers voor de 
voorlichting van het personeel zorgen, aan de hand van de inlichtingen die hun wor
den medegedeeld; zij moeten er evenwel over waken dat deze inlichtingen met de 
nodige discretie worden gehanteerd, ten einde de belangen van de ondememingen 
niet te schaden. Een schriftelijke mededeling moet voorafgaandelijk bij de secretaris 
van de ondememingsraad neergelegd worden. 

Artikel 33 biedt het ondememingshoofd de mogelijkheid om aan de ondememings
raad het vertrouwelijke karakter te doen opmerken van zekere inlichtingen waarvan 
de verspreiding een nadeel aan de ondememing zou kunnen berokkenen. Ingeval van 
onenigheid hieromtrent in de schoot van de ondememingsraad wordt het vertrouwe
lijk karakter van deze inlichtingen onderworpen aan de goedkeuring van bepaalde 
ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. 

Ingevolge artikel 34 mogen in bepaalde gevallen deskundigen bij de werkzaamheden 
van de ondememingsraad worden betrokken. Artikel 36 stelt dat deze deskundigen 
onderworpen zijn aan het beroepsgeheim. 

(12) Cf. Vademecum, lnstituut der bedrijfsrevisoren, Kluwer Editorial, 1995. 
(13) Cf. V AN ACHTER, O., "De economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de onderne
mingsraad", R. W. 1973-74, 2463-2490; DORSSEMONT, F., "Over het gebruik van artikel 1382 B.W. ais 
controlemiddel op de uitoefening van het mandaat van werknemersvertegenwoordigers: een werkgeversei 
van Columbus?", R. W. 1996-97, 729-739. 
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Bijzonder op te merken valt dat artikel 37 overtredingen strafbaar stelt overeenkom
stig de bepalingen van de Wet 20 september 1948. Artikel 30 van deze wet maakt 
artikel 458 Strafwetboek betreffende het beroepsgeheim toepasselijk op onder meer 
elk lid van een ondememingsraad - dus de vertegenwoordiger van de werknemers en 
de deskundige - die onder meer wederrechtelijk globale inlichtingen hebben mede
gedeeld of ruchtbaar hebben gemaakt, die van die aard zijn, dat zij nadeel kunnen 
berokkenen aan 's lands bedrijfsleven, aan de belangen van een bedrijfstak of van een 
ondememing. Is m.i. aldus strafbaar onder deze bepaling het !id van de ondeme
mingsraad dat met overtreding van artikel 32 er niet voor gewaakt heeft de ais ver
trouwelijk aangemerkte informatie met de nodige discretie te hanteren of die een 
schriftelijke mededeling niet voorafgaandelijk bij de secretaris van de ondeme
mingsraad heeft neergelegd. 

De Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerja
renplan voor de werkgelegenheid verplicht deze laatste ondememingen tegelijk 
daarmee een sociale balans op te stellen. Artikel 47 straft de bestuurders, zaakvoer
ders, directeurs of procuratiehouders van rechtspersonen die de voorschriften ter 
zake wetens overtreden met geldboete van 50 tot 10.000 F en, wanneer zij met be
drieglijk opzet hebben gehandeld, met gevangenisstraf van een maand tot een jaar 
en/of 50 tot 10.000 F. De revisor, zelfstandig accountant, of in voorkomend geval, de 
commissaris die de jaardocumenten attesteert of goedkeurt, terwijl niet is voldaan 
aan de wettelijke verplichtingen ter zake, en hij daarvan kennis heeft of niet heeft ge
daan wat hij had moeten doen om zich te vergewissen of eraan is voldaan, wordt 
eveneens gestraft met geldboete van 50 tot 10.000 Fen, wanneer hij met bedrieglijk 
opzet heeft gehandeld, met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en/of met 
geldboete van 50 tot 10.000 F. 

II. De verplichte geheimhouding van financiële- en bedrijfsinformatie 

A. De bevoorrechte koersgevoelige informatie 

De W et van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten 
voert het misdrijf "misbruik van voorkennis" in (14). Dit rnisdrijf stelt onder meer 
een strafbare geheimhoudingsplicht in. 

Artikel 181 van de wet bepaalt wat bevoorrechte financiële informatie is. In het kort 
gaat het om niet bij het publiek bekende informatie betreffende effecten of andere 
financiële instrumenten, die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een aanzien
lijke invloed zou kunnen hebben op de koers ervan; geen bevoorrechte informatie is 

( 14) Cf. CERFONTAINE, J., "Beursdelicten, TB.H. 1997, dossier nr. 4, 117-172; GEENS, K., "Voorken
nis: strafbaar zonder gebruik'1", in De nieuwe Beurswetgeving. Commentaar bij de Wet van 4 december 
/990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, Ed. Jan Ronse Instituut, Biblo, 
Brasschaat, 1991, 409-445; GEENS, K., SERY AES, B., "Misbruik van voorkennis na de wet van 6 april 
1995: weinig nieuws onder de zon", 85-136; KREKELS, P., "Misbruik van voorkennis naar Belgisch 
recht: de repressieve keerzijde van de informatiemedaille?", T.B.H. 1992, 3-52; LAMBRECHT, P., "Les 
opérations d'inités", J.T. 1991, 671-675. 
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deze die holdingmaatschappijen bezitten, op voorwaarde evenwel dat het niet gaat 
om informatie die moest worden openbaar gemaakt krachtens de wettelijke en veror
deningsbepalingen die voortvloeien uit de toelating van effecten tot de officiële note
ring aan een effectenbeurs (15). 

Artikel 183 verbiedt aan de in artikel 182 vemoemde personen en die over bevoor
rechte informatie beschikken ('primaire insiders'): 
1 ° deze bevoorrechte informatie aan een derde mede te delen, tenzij in het kader van 
de normale uitoefening van hun werk, beroep of functie; 
2° op grond van deze bevoorrechte informatie, aan een derde, aan te bevelen effecten 
of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen dan wel ze door een derde 
te laten kopen of verkopen. 
De bedoelde personen zijn zij die 1 ° op grond van hun hoedanigheid van lid van de 
bestuurs-, directie- of toezichtsorganen van de emittent, 2° op grond van hun deelne
ming in het kapitaal van de emittent 3° of omdat zij toegang hebben tot deze informa
tie in de uitoefening van hun werk, van hun beroep of functies, kennis hebben gekre
gen van informatie waarvan zij weten of redelijkerwijze moeten weten dat zij be
voorrecht is. Hieronder worden ook begrepen de natuurlijke personen van vennoot
schappen of andere rechtspersonen die voor rekening van deze de beslissing nemen 
om de transactie te verrichten. Kortom, het betreft iedereen die rechtstreeks of pro
fessioneel bij het marktgebeuren betrokken is. 

Artikel 189 van de wet bestraft de verboden mededeling met gevangenisstraf van 
drie maanden tot een jaar en met geldboete van 50 tot 10.000 F. De overtreder kan 
bovendien worden veroordeeld tot de betaling van een som die overeenstemt met ten 
hoogste het drievoudige van het patrimoniaal voordeel dat de inbreuk rechtstreeks of 
onrechtstreeks heeft opgeleverd. 

De strafbare mededeling vereist: 
- een mededeling aan een derde; 
- die betrekking heeft op bevoorrechte informatie; 
- door iemand die ze op professionele basis kende; 
- die handelde met een gewoon opzet. 

B. Uitvindingen enfabrieksgeheimen welke de verdediging van het grondgebied of 
de veiligheid van de Staat aangaan 

Artikel 13 Wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing 
der uitvindingen en fabrieksgeheimen welke de verdediging van het grondgebied of 
de veiligheid van de Staat aangaan, bestraft de overtredingen van de wet. 

( 15) Cf. WYMEERSCH, E., "De nieuwe reglementering van de openbare uitgifte van effecten en de fi
nanciële informatie", in Financiële herregulerini in België, ed. G. Schrans en E. Wymeersch, Kluwer 
Rechtswetenschappen, Deurne, 1991, 101-156. 
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§ 4. DE GEHEIMHOUDINGSPLICHT V AN BESTUURDERS EN PERSONEEL 

I. De discretieplicht oit het contract 

A. Ingevolge het bestuursmandaat 

De verplichting tot geheimhouding vanwege de bestuurders vloeit voort uit de ver
bintenis hun mandaat te goeder trouw uit te voeren ( 16). Soms wordt de discretie
plicht contractueel bedongen en nader gespecificeerd. De discretieplicht houdt ook 
verband met het collegiaal karakter van de raad van bestuur. In principe mag de be
stuurder vertrouwelijke inlichtingen die hij ingevolge zijn individueel investigatie
recht heeft vemomen, niet aan de algemene vergadering bekendmaken; dit recht 
komt enkel de raad van bestuur toe. De bestuurder mag alleen een overtreding van de 
wet of de statuten aan de algemene vergadering bekendmaken. 

Omwille van zijn discretieplicht heeft de bestuurder niet het recht om briefwisseling, 
boekhouding of sociale documenten weg te maken of te verduisteren. Dit is trouwens 
misbruik van vertrouwen ( 17) of loondiefstal indien de bestuurder tevens met de on
dememing een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Uiteraard doet de discretie
plicht geen atbreuk aan de wettelijke verplichtingen tot bekend- of openbaarmaking, 

B. Ingevolge de arbeidsovereenkomst 

Ook de arbeidsovereenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd (18), 
Artikel 17, 3°, a, Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten legt de 
werknemer op, zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, 
zich ervan te onthouden fabrieksgeheimen, zakengeheimen of vertrouwelijke aange
legenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, 
bekend te maken. Een onvrijwillige discretie is reeds een overtreding van de wettelij
ke plicht tot geheimhouding. De wet heeft ze evenwel niet strafbaar gesteld, 

Het wegmaken of verduisteren van bedrijfsdocumenten is loondiefstal (19). Dat het 
louter kopiëren misbruik van vertrouwen zou zijn, durf ik betwijfelen, Volgens de 
jurisprudentie van het Hof van Cassatie vereist dit misdrijf steeds dat de dader zich 
gedraagt als eigenaar; misbruik van de toevertrouwde zaak zonder ze te verduisteren 
of verspillen is inderdaad geen misbruik van vertrouwen (20), 

(16) Deze paragraaf is in belangrijke mate geïnspireerd door: TILLEMAN, B., "L'obligation au secret et à 
la discrétion des administrateurs de sociétés", J.T. 1993, 549-555. 
(17) DEZEURE, R., "Misbruik van vertrouwen", A.P.R., Larcier, Brussel, 1968, nr. 317. 
( 18) LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Kluwer Rechtswetenschappen België, Diegem, 
1995, nr. 38. 
( 19) MERCKX, D. en V ANDEPLAS, A., "Overzicht van rechtspraak van economisch strafrecht (periode 
1990-31 juli 1993", T.B.H. 1994, 200. 
(20) Cass., 3 oktober 1966,Arr. Cass. 1967, 154, noot, Pas. 1967, I, 143, noot; HUYBRECHTS, L., "Mis
bruik van vertrouwen", Commentaar Strafrecht en Strafvordering, Kluwer Rechtswetenschappen, België, 
Antwerpen, nr. 5. 
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Il. Het fabrieksgeheim 

Artikel 309 Strafwetboek bepaalt dat hij die geheimen van de fabriek waarin hij 
werkzaam geweest is of nog is, kwaadwillig of bedrieglijk aan anderen mededeelt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en/of met geldboe
te van 50 tot 2.000 F, Deze wetsbepaling bevindt zich in de "Tite! V. Misdaden en 
wanbedrijven tegen de openbare orde door bijzondere personen gepleegd. Hoofdstuk 
VIII. Misdrijven betreffende de nijverheid, koophandel en openbare veilingen". De 
kwaadwillige mededeling van fabrieksgeheimen is dus een misdrijf tegen de econo
mische orde. De constitutieve elementen zijn zeer specifiek en restrictief. Er zijn dan 
ook weinig strafvervolgingen. 

Een overtreding van artikel 309 Strafwetboek vereist vier bestanddelen (21): 
- een bekendmaking aan een derde; 
- betreffende een fabrieksgeheim; 
- door iemand die in de fabriek is of was tewerkgesteld; 
- die dat doet met een bijzonder opzet. 

Aileen een bekendmaking aan een derde is strafbaar, uitsluitend gebruik in het eigen 
voordeel niet (22). De derde moet uit de hem gedane bekendmaking geen profijt heb
ben gehaald. Derde is hij die het geheim niet kent; het kan een collega of een mede
werker zijn. 

Een fabrieksgeheim betreft een fabricageprocédé dat het een ondememing in staat 
stelt een product te realiseren en haar een technisch voordeel of economisch voordeel 
geeft dat van die aard is dat zij er belang bij heeft dat het geheim bewaard blijft (23). 

Het woord geheim wordt in zijn gebruikelijke betekenis begrepen. Het mag slechts 
gekend zijn door een beperkte groep van personen. Het moet blijken dat de ondeme
ming wel degelijk het procédé geheim wilde houden. 

Het moet om een relatief nieuw procédé gaan; een procédé dat de eerste de beste kan 
uitvinden, wordt niet beschermd door de wet. Een gebrevetteerde uitvinding is per 
definitie niet meer geheim. 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat artikel 309 Strafwetboek niet de mede
deling van commerciële, administratieve of financiële geheimen betreft (24). Wan
neer informatie betreffende een fabricageprocédé in een computer is opgeslagen of 

(21) Cf. GUTWIRTH, S., "Fabrieksgeheim en informaticacriminaliteit", in Informaticacriminaliteit, Uit
geverij Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen/Deventer, 1988, 181-204; TILLEMAN, B., 
"L'obligation au secret et à la discrétion des administrateurs des sociétés, J. T. 1993, 549-555, inzonderheid 
nr. 4-10. 
(22) MERCKX, D. en VANDEPLAS, A., "Overzicht van rechtspraak inzake economisch strafrecht be
treffende de periode 1984-1987", T.B.H. 1988, 153, § 19. 
(23) Cass., 27 september 1943, Pas. 1943, I, 358. 
(24) R.P.D.B. dl. VI, tw. "Industrie et commerce", nr. 177. 
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wanneer software kan beschouwd worden als een integraal deel van een fabricage
procédé, kunnen deze eventueel beschouwd worden als vallende onder artikel 309 
Strafwetboek (25), 

Ten slotte moet het geheim werkelijk aan de fabrikant toebehoren, De kennis of vaar
digheid die het personeel opdoet door zijn arbeid of de persoonlijke kennis van een 
medewerker behoort niet tot het fabrieksgeheim, De grens tussen het technisch pro
cédé en de persoonlijke kennis van de tewerkgestelde kan moeilijk te trekken zijn. 
Men kan de vraag stellen of de betrokkene dezelfde kennis zou hebben opgedaan 
mocht hij door een rechtstreekse concurrent zijn tewerkgesteld (26). 

Een werknemer die het fabrieksgeheim kende vooraleer hij in dienst trad, blijft niet
temin aan de geheimhoudingsplicht onderworpen (27). 

"Kwaadwillig" moet, zoals bij valsheid in geschrifte, worden begrepen als "met het 
oogmerk om te schaden" (28); "bedrieglijk" als "om zichzelf of anderen een onrecht
matig voordeel te verschaffen" (29). Een gewone loslippigheid of een ongewilde 
mededeling ten gevolge van een onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg is niet 
strafbaar. 

(25) GUTWIRTH, S., "Fabrieksgeheim en informaticacriminaliteit", in lnformaticacriminaliteit, Uitge
verij Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen-Deventer, 1988, 181-204, inzonderheid 204. 
(26) THIELEMAN, V., "Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door ex-werk
nemers, zelfstandige medewcrkers, werkende vennoten", DAOR 1990, nr. 17, 43-70, nr. 53-60. 
(27) Cass., 27 september 1943, Pas. 1943, I, 358. 
(28) HUYBRECHTS, L., "Fraudebestrijding", A.F.T. 1996, 435, nr. 4.3. 
(29) Cass., 13 maart 1996, Arr. Cass. 1996, 224; R.D.P. 1996, 755, noot; Pas. 1996, I, 224. 
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§ 5. HET BEROEPSGEHEIM EN/OF DE DISCRETIEPLICHT V AN EXTERNE 
CONFIDENTEN 

I. Het beroepsgeheim 

Artikel 458 Strafwetboek stelt strafbaar met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met geldboete van 100 tot 500 F, geneesheren en dergelijke en aile ande
re personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die 
hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen wor
den om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leg
gen of dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken (30). Dit zgn. beroeps
geheim is essentieel een geheimhoudingsplicht tegenover derden. 

Men erkent aan het door artikel 458 Strafwetboek beschermde beroepsgeheim een 
drietal gronden van maatschappelijke verantwoording: het belang van het individu 
bij bv. de eerbiediging van zijn privacy en van zijn zakengeheim; het belang van de 
samenleving bij het feit dat aan de burger bepaalde waarborgen worden verstrekt; het 
belang van bepaalde beroepen tot wie men zich in voile vertrouwen moet kunnen 
wenden. 

"Le caractère confidentiel du secret en soi varie selon les différents secrets profes
sionnels" (31 ). Elk beroep is verschillend en elk beroepsgeheim heeft een andere in
houd. Veel jurisprudentie heeft betrekking op het medisch beroepsgeheim; toch kan 
men ze vaak mutatis mutandis doortrekken naar het beroepsgeheim ais dusdanig. 

Het beroepsgeheim betreft al wat de beroepsbeoefenaar bij de uitoefening van zijn 
beroep vemeemt of ontdekt en uit zijn aard geheim is. Het is niet altijd gemakkelijk 
uit te maken wat binnen de uitoefening van het bepaalde beroep valt. Zoiets vergt een 
zorgvuldig onderzoek van de wettelijke opdrachten van dat beroep. 

De geheimhouder mag het geheim aan niemand mededelen, in principe ook niet aan 
een ander beroepsbeoefenaar, drager van hetzelfde of een gelijkwaardig beroepsge
heim. Wei kan hij het geheim toevertrouwen aan medewerkers, soms aan collega's of 
andere dragers van een gelijkwaardig beroepsgeheim, wanneer dit noodzakelijk is 
binnen het kader van zijn opdracht. 

(30) Cf. DE NAUW, A., lnleiding tot het bijzonder strafrecht, 3de ed., Kluwer Rechtswetenschappen 
België, Deume, 1992, nr. 296-310; LAMBERT, P., Le secret professionnel, Nemesis, Bruxelles, 1985, 
415 e.v.; LECLERCQ, J., "Secret professionnel", Les nove/les, Droit pénal, dl. IV, 247-306; MARCHAL, 
A., en JASPAR, J.P., Droit criminel, 2ème éd., Larcier, Bruxelles, 1965, nr. 1309 e.v.; R.P.D.B., dl. XII, 
tw. "Secret professionnel"; SCHUIND, G., VANDEPLAS, A., Droit criminel, 4ème éd., dl. !, Swinnen, 
Bruxelles, 1980; VIAENE, L., "Huiszoeking en beslag in strafzaken", A.P.R. 1962, nr. 499 e.v. en vooral 
STESSENS, G., "Beroepsgeheirn versus (economisch-financieel) strafrecht", CBR Jaarboek /996-/997, 
Maklu, Apeldoorn/Antwerpen, 1997, 389-447. 
(31) PIMIENTA, geciteerd door HAZEWINKEL-SURINGA, D., De doolhofvan het beroepsgeheim, 
Tjeenk Willink, Haarlem, 1959, 80, nr. 4. 
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Beroepsdocumenten of -bescheiden die beroepsgeheimen bevatten, vallen eveneens 
onder het beroepsgeheim, 

Il. Beroepen die aan het beroepsgeheim zijn onderworpen 

A. /ngevolge de jurisprudentie 

Traditioneel aanvaardt de jurisprudentie dat de advocaat en de notaris aan het 
beroepsgeheim van artikel 458 Strafwetboek zijn onderworpen. Zij zijn beiden beoe
fenaars van door de wet georganiseerde beroepen. De advocaat is rechtstreeks be
trokken bij de rechtsbedeling en waarborgt het recht van verdediging. De notaris is 
wel een openbaar officier maar hij fungeert vooral ook ais confident voor talrijke 
zaken die niet uitsluitend het vermogen betreffen. 

Vallen daarentegen niet onder artikel 458 van het Strafwetboek: de effectenmakelaar 
(32), de boekhoudings- ofbelastingconsulent (33) en de bankier (34). De reden daar
van is dat ze niet worden beschouwd ais noodzakelijke confidenten in de zin van ar
tikel 458 Strafwetboek, maar personen tot wie men zich uitsluitend wendt in verband 
met zijn patrimoniale belangen en die slechts tot een discretieverplichting hierover 
zijn gehouden. 

B. Ingevolge bijzondere wetsbepalingen 

Artikel 458 Strafwetboek is dus in principe niet toepasselijk op beroepen die zich 
inlaten met uitsluitend patrimoniale belangen. Aileen bij uitdrukkelijke wetsbepa
ling worden dergelijke beroepen aan een strafbaar beroepsgeheim onderworpen. Dit 
is met name het geval voor bedrijfsrevisoren en externe accountants. 

Artikel 27, tweede !id, Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut 
der Bedrijfsrevisoren bepaalt dat artikel 458 Strafwetboek van toepassing is op de 
bedrijfsrevisoren, de stagiairs en de personen voor wie ze instaan. 

Artikel 95, tweede !id, Wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevi
soraat, bepaalt dat artikel 458 Strafwetboek van toepassing is op de natuurlijke per
sonen en rechtspersonen die ingeschreven zijn in het register van de externe accoun
tants, de vennoten en leden van de bedoelde rechtspersonen, alsmede op de personen 
voor wie de accountants ingeschreven in genoemd register instaan. 

Artikel 5 K.B. 19 mei 1992, genomen krachtens de Kaderwet van 1 maart 1976 tot 
reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de 
dienstverlenende intellectuele beroepen, legt de titularissen van het gereglementeerd 
boekhoudersberoep op zich te houden aan het beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim is 

(32) Cass., 26 september 1966, Pas. 1967, I, 89. 
(33) Cass., 16 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 949; Pas. 1977, I, 947. 
(34) Cass., 25 oktober 1978, Arr. Cass. 1978-79, 223; Pas. 1979, 7,237. 
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m,i, een !outer deontologische verplichting, m,a, w, een discretieverplichting, waarop 
artikel 458 Strafwetboek niet toepasselijk werd gesteld (35), 

III. De draagwijdte van beroepsgeheim in verband met zakengeheimen 

A, Advocaten 

Het beroepsgeheim van de arts parafraserend (36) kan men stellen dat dit van de ad
vocaat berust op de noodzaak om de verdediging in rechte te waarborgen van dege
nen die zich aan hem moeten toevertrouwen en om iedereen in de mogelijkheid te 
stellen de rechtshulp te krijgen die uit hoofde van zijn toestand, ongeacht de oorzaak 
ervan, vereist is. Het beroepsgeheim van de advocaat is evenwel merkwaardig en 
problematisch, 

De advocatuur heeft een zeer ruim monopolie van pleidooi en vertegenwoordiging 
voor het gerecht (37). Men raadpleegt een advocaat voor de meest diverse zaken, 
zoals strafzaken en civiele processen, handelsaangelegenheden en fiscale kwesties; 
in verschillende hoedanigheden, bv. als verdachte of beklaagde of als eiser of ver
weerder; maar ook op uiteenlopende ogenblikken, bij de voorbereiding van een com
merciële transactie of industriële operatie, bij de uitvoering ervan of nadien. 

De cliënt vertrouwt zijn advocaat talrijke inlichtingen toe, Van sommige verlangt hij 
dat zijn raadsman ze stellig geheim zal houden, maar van andere verwacht hij inte
gendeel dat hij ze bekend zal maken. Zo kan een beklaagde vertrouwelijke zaken aan 
zijn advocaat vertellen met de bedoeling dat deze ze aan de strafrechter zou uitleggen 
om zijn onschuld te bepleiten, om verzachtende omstandigheden te doen aannemen 
of opschorting of probatie te vragen, Afgezien van het feit dat de procesvoering 
slechts een inspanningsverbintenis is (38) en de advocaat een zekere vrijheid van 
keuze van de gepaste verdedigingsstrategie heeft (39), zou deze welke in die omstan
digheden de bekendmaking niet doet, wellicht aan zijn beroepsverplichtingen tekort 
komen. 

Een mooi voorbeeld van beroepsgeheim en bekendmaking betrof de advocaat die 
van de vroegere raadsman van zijn cliënt bepaalde inlichtingen had vemomen en 
besliste deze ter verdediging van de belangen van zijn cliënt aan het gerecht mede te 

(35) HUYBRECHTS, L., "BTW-fraude: knelpunten in de Belgische strafrechtelijke handhaving (en Be
nelux-samenwerking)", in Strijd tegen BTW-fraude in de Europese Unie, Handhaving in België en Neder
land, J.A.E. VERVAELE (red.), Maklu Uitgevers, Antwerpen/Apeldoorn, 1995, 123-176, inzonderheid 
2.3.1.b. 
(36) Cass., 16 december 1992, Arr. Cass. 1991-92. 
(37) STEVENS, J., "Ger.W. Art. 440", in Commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer Rechtswetenschappen 
België, Deurne. 
(38) KRUITHOF, R., "De gevolgen van het contract (Overzicht van rechtspraak 1981-1992 - Verbintenis
sen) ", T.P.R .. 1994, 499, nr. 209. 
(39) DE PUYDT, P., "De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat'", T.B.B.R .. 1993, 295-310, inzon
derheid nr. 19 en 20. 
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delen. Hij pleegde hiermede geen schending van zijn beroepsgeheim (40). Water 
ook van zij, afgezien van het eventueel verbod van zijn cliënt en onverminderd het 
toezicht van de tuchtoverheid, beslist de advocaat wat hij moet bekendmaken. 

De advocaten stellen talrijke geschriften op met de bedoeling inlichtingen aan een of 
meer personen te maken, bv. dagvaardingen, conclusies, niet-vertrouwelijke brief
wisseling met partijen en confraters. Soms zijn zelfs hun juridische adviezen be
stemd om bekend te worden gemaakt, bv. aan een algemene vergadering van een 
vennootschap. Ook hier behoort het aan de advocaat te beslissen welke geschriften 
en wanneer hij deze bekend maakt. Zolang ze niet zijn bekendgemaakt, zijn ze in 
beginsel vertrouwelijk. 

Een advocaat geeft niet alleen rechtsbijstand achteraf, steeds vaker geeft hij advies 
en hulp vooraf. Soms zal de advocaat hierdoor, bewust of onbewust, meewerken aan 
het plegen van een misdrijf en hiervoor eventueel strafrechtelijke aansprakelijkheid 
oplopen (41). 

Het voornaamste probleem bij het beroepsgeheim van de advocaat betreft evenwel te 
weten wat binnen zijn beroepsuitoefening valt en wat niet. De advocatuur kent zoals 
vele andere beroepen branchevervaging; zij gaat zich bezighouden met zaken die ei
genlijk buiten haar oorspronkelijke wettelijke opdracht vallen en ook door andere 
beroepen worden behartigd. Het beroepsgeheim daartoe uitbreiden is m.i. een mis
bruik waarvan trouwens sommige criminelen handig gebruik maken ( 42). 

De vraag is gesteld of de hulp die een advocaat verleent bij het negotiëren en opstel
len van overeenkomsten gedekt wordt door het beroepsgeheim. Het Franse Hof van 
Cassatie oordeelde dat dit niet het geval is. Het aanvaardt dat een advocaat in derge
lijk geval straffeloos mag getuigen en zijn verklaring in rechte mag worden gebruikt 
(43). In België weigert de doctrine het onderscheid te maken tussen de voorafgaande 
hulp en de verdediging in rechte. 

Er bestaan vele misvattingen over het beroepsgeheim in het algemeen en dit van de 
advocaat in het bijzonder. Men ziet dit vaak ais een absoluut recht. Die stelling gaat 
niet op. Geen enkel beroepsgeheim is absoluut, zelfs niet dit van de arts ( 44). 

(40) Cass. 10 maart 1982, Arr. Cass .. 1981-82, 1445; T. Gez. 1996-97, 25, noot FRERIKS, D.; Pas. 1992, 
I, 1390. 
(41) ARNOU, P., "Raadsman en mededader", R. W. 1988-89, 969-977; zie ook, GOFFIN, L., "De 
l'obligation de sincérité de l'avocat", J.T. 1989, 265-268. Zie betreffende de advocaat die een onderne
ming heeft aangeraden een inbreuk op het communautaire mededingingsrecht te plegen: DEBRUYNE, 
D., De grenzen van de onderzoekshevoegdheden van de Europese Commissie in mededingingszaken, 
Maklu, Antwerpen/ Apeldoorn, 1992, nr. 2.4.1.3, in fine. 
(42) Cf. b.v. wat de advocaat betreft: HUYBRECHTS, L., "Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, 
inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten", T.B.H. 1995, 664-681, inzonderheid 671-672. 
(43) Cass. fr. 20 september 1991, J. T. 1993, 4, noot LAMBERT, P., "Le secret professionel de l'avocat 
exerçant en France". 
(44) Cass., 29 oktober 1991, Arr. Cass. 1991-92, 197; Pas. 1992, 1, 162. 
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Verbazingwekkend was dan ook het vonnis dat oordeelde dat het beroepsgeheim van 
de advocaat een quasi absolute waarde heeft, zodanig dat ook de persoonlijke notities 
die de cliënt heeft genomen tijdens een vertrouwelijk onderhoud met zijn advocaat of 
die op dit onderhoud of op de zaak in het algemeen betrekking hebben, erdoor zou
den worden gedekt ( 45). Het Hof van Cassatie volgde die zienswijze niet; het besliste 
dat artikel 458 Strafwetboek er niet aan in de weg staat dat de cliënt, de met zijn 
raadsman gewisselde brieven met het oog op zijn verdediging overlegt (46). 

B. Notarissen 

Een notaris ontvangt persoonlijke, familiale en patrimoniale confidenties van zijn 
cliënten (47). Zijn beroepsgeheim omvat alle mondelinge en schriftelijke geheimen 
die hem worden toevertrouwd en dus zeker niet uitsluitend deze in verband met de 
authentieke akten die hij moet opstellen (48). In bepaalde gevallen moet de notaris 
evenwel, net zoals de advocaat, sommige gegevens bekendmaken. Dit geldt bv. voor 
een aantal akten die aan wettelijke publiciteitsvereisten zijn onderworpen. 

Toch is het beroepsgeheim van de notaris beperkt tot de eigenlijke activiteiten van 
zijn ambt. Het strekt zich niet uit tot niet-beroepsspecifieke activiteiten die onder 
commercieel vermogensbeheer vallen. Voor deze laatste blijft hij uiteraard aan de 
discretieplicht onderworpen. 

C. Bedrijfsrevisoren en externe accountants 

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en externe accountant betreft specifiek het 
zakengeheim (49). Van de andere kant dienen de controle en expertiseopdrachten 
van de bedrijfsrevisor en van de externe accountant de openbare trouw. Zij werken 
aldus in het permanente spanningsveld van beroepsgeheim en bekendmaking. Ais de 
bedrijfsrevisor of de externe accountant bij de uitvoering van zijn controle een ge
heim verneemt of hem wordt toevertrouwd dat invloed heeft op de inhoud van het 
voor derden bestemd verslag, dan kan hij niet anders dan dit hierin bekendmaken. Bij 
zijn controle van boekhoudkundige stukken verneemt de bedrijfsrevisor of externe 
accountant echter andere zakengeheimen: het zijn deze geheimen, die de wet be
schermt (50). Met een boutade kan men zeggen dat het beroepsgeheim van de be-

(45) Corr. Brussel 20 februari 1998, J.T. 1998, 361, nootLAMBERT, P.; J.L.M.B. 1998, 802; Journ. proc. 
1998, afl. 344, 11, noot LAMBERT, P. en noot HANNEQUART, Y. 
(46) Cass., 12 november 1997, J.L.M.B. 1998 (verkort), 5, noot RASIR, R.; J.T. 1998 (verkort), 361; 
R.D.P. 1998, 586; R. W. 1998-99, noot VANDEPLAS, A., "Over het beroepsgeheim van de advocaat". 
(47) Cf. o.m. GROSEMANS, R., Le secret professionnel et le droit privé en droit Belge, Dalloz, Paris, 
1976; LAMBERT, P., en TA YMANS, J.-F., "Le secret professionnel du notaire", in Rép. Not., T. XI, 
BoekX. 
(48) Cass., 20 februari 1905, Pas., 1905, I, 141. 
(49) Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, tw. "Secret professionnel", Dalloz, Paris, 2ème éd., 
nr. 32. 
(50) HUYBRECHTS, L., "Fraudebestrijding", A.F. T. 1996, 425-451, inzonderheid 443 e. v. 
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drijfsrevisor en de externe accountant alleen betrekking heeft op wat buiten hun pri
maire wettelijke opdracht valt. 

Op het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren bestaat een wettelijke uitzondering. 
De geheimhoudingsplicht gel dt niet voor de mededeling van een attest of van een be
vestiging verricht met de schriftelijke toestemming van de onderneming waarbij de 
betrokkenen hun taak uitoefenen, of welke is gericht, binnen het kader van de hun 
toevertrouwde controle over de jaarrekening of de geconsolideerde jaarrekening van 
een onderneming, tot een commissaris-revisor of een persoon die in een onderne
ming naar buitenlands recht een gelijkaardige taak uitoefent ais deze van een com
missaris-revisor. M,i. is, wat een bedrijfsrevisor of een externe accountant betreft, 
het spreekrecht met toelating vanzelfsprekend: in het in de wet bepaalde geval moet 
de bedrijfsrevisor de toestemming echter schriftelijk hebben bekomen. 

IV. De wettelijke bestanddelen van het misdrijf 

Het misdrijf van schending van het beroepsgeheim omvat volgende wettelijke be
standdelen: 
- een dader die door zijn staat of beroep tot beroepsgeheim gehouden is; 
- een geheim dat hij vernomen heeft in de uitoefening van zijn ambt of beroep; 
- een bekendmaking; 
- opzettelijk gepleegd; 
- buiten de gevallen van wettelijk verplichte bekendmaking of getuigenis in recht. 

A. Een beroepsgeheim 

Net zoals vertrouwelijke dossiergegevens die bekend geraakten bij de openbare 
behandeling van een proces, vallen de regelmatig openbaar gemaakte zakenge
heimen niet langer onder het strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim. Dit doet 
evenwel geen afbreuk aan het feit dat bv. de bedrijfsrevisor of externe accountant 
nog steeds gehouden is tot reserve of terughoudendheid (51). De omstandigheid dat 
bepaalde gegevens op regelmatige wijze in de openbaarheid werden gebracht, ver
leent de drager van een beroeps- of ambtsgeheim niet het recht om andere vertrouwe
lijke inlichtingen te onthullen. Ook de omstandigheid dat een bepaald feit notoir is, 
laat hem niet toe om het te bevestigen, erover nadere details bekend te maken of erbij 
commentaar ten beste te geven (52). 

B. Een bekendmaking 

De bekendmaking kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Er is geen openbaarheid 
vereist. 

(51) Rb. Brussel, 16 april 1996, TB.H. 1996, 924, noot HUYBRECHTS, L. 
(52) HUYBRECHTS, L., "Het ambtsgeheim van de politieman en het publiek feit", noot onder Brussel, 
20 december 1988, R. W. 1988-89, 1333-1335, nr. 7 en 8. 
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C Het opzet 

1. Loslippigheid 

Schending van het beroepsgeheim vergt geen bijzonder opzet: algemeen opzet vol
staat. De beweegreden van de dader is irrelevant. Hij moet gehandeld hebben met 
kennis van zaken, wetende dat hij een vertrouwelijk gegeven bekendmaakte: er is 
dus geen misdrijf wanneer de bekendmaking het gevolg is van een lichtzinnigheid, 
een onvoorzichtigheid of een vergetelheid. 

Een rechtbank nam aan dat het feit dat een bedrijfsrevisor die een journalist over 
vertrouwelijke gegevens spreekt, impliceert dat hij handelt met het vereiste opzet 
(53). Hierbij kan worden aangetekend dat het feit dat de geheimhouder die bepaalde 
vertrouwelijke inlichtingen aan een journalist mededeelde en de valse hoop koester
de dat het allemaal zo'n vaart niet zou !open, niet van dien aard werd geacht afbreuk 
te doen aan zijn strafbaar opzet (54). 

2. De gerechtvaardigde bekendmaking 

Quid wanneer de geheimhouder ingevolge een noodtoestand spontaan geheimen 
bekendmaakt aan politie of gerecht? Men beweert vaak dat hij dit nooit mag doen en 
dat het steeds een strafbare schending van het beroepsgeheim oplevert. Doctrine 
heeft gewezen op de aberrante en absurde consequenties van deze stelling (55). 

Eender hoe, het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat ingevolge een noodtoestand 
de geheimhouder - het betrof een geneesheer - gelet op de respectieve waarden van 
de tegen elkaar indruisende plichten en op het bestaan van een emstig en dreigend 
gevaar voor anderen - het ging om de schuilplaats van gevaarlijke misdadigers - re
denen kan hebben om te oordelen dat hem ter vrijwaring van een hoger belang dat hij 
verplicht of gerechtigd was voor alle andere te beschermen, geen andere weg open
stond dan het toevertrouwd geheim bekend te maken. De bekendmaking was aldus 
strafrechtelijk gerechtvaardigd en er was geen misdrijf (56). Ik kan mij voorstellen 
dat in uitzonderlijke gevallen dragers van een beroepsgeheim betreffende bepaalde 
zakengeheimen in een gelijkaardige gewetensnood geraken. 

(53) Rb. Brussel, 16 april 1996, T.B.H. 1996, 924, noot HUYBRECHTS, L. 
(54) NOYON, T.J. en LANGMEIJER, G.E., Strufrecht, ?de ed., III, art. 272, nr. 6. 
(55) VAN NESTE, F., "Kan het beroepsgeheim absoluut worden genoemd", R. W. 1977-78, 1281-1303, 
inzonderheid 1296. 
(56) Cass., 13 mei 1987, Arr. Cass, 1986-87, 1203; J.L.M.B. 1987, 1165, noot HANNEQUART, Y., "Le 
secret professionnel du médecin"; R.C.J.B. 1989, 588, noot DE NAUW, A., "La consécration jurispruden
tielle de l'état de nécessité"; Pas. 1987, I, 1061; R.D.P. 1987, 856; VI. T. Gez. 1987-88, 173, noot VAN 
LIL,M. 
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D. De getuigenis in rechte 

l, Beoordeling door de drager van het beroepsgeheim 

Getuigenis in rechte betekent, worden gehoord door een rechter, een onderzoeks
rechter of een vonnisrechter, na de eed ais getuige te hebben afgelegd, Een verhoor 
onder eed is een dwangmiddel (57), Een procureur des Konings en een officier van 
gerechtelijke politie kunnen in de regel geen dwangmiddel aanwenden: bij heterdaad 
hebben ze wel bijzondere ambtsbevoegdheden tot het aanwenden van bepaalde 
dwangmiddelen, maar ze kunnen hierbij niet de eed van getuige opleggen (58), 

W anneer een onderzoeksrechter of een vonnisrechter de drager van een beroepsge
heim oproept om te getuigen, moet deze gevolg geven aan de uitnodiging, Hij moet 
ook de eed afleggen. Het is slechts na het stellen van de bepaalde vraag dat hij kan 
uitmaken of het te geven antwoord betrekking heeft op een in de uitoefening van zijn 
beroep vernomen of toevertrouwd geheim en kan beslissen of hij dit bekendmaakt of 
niet (59), Dat de getuige reeds sprak tijdens het gerechtelijk onderzoek, ontneemt 
hem niet het recht alsnog het beroepsgeheim ter terechtzitting in te roepen (60), 

Valt het antwoord op de gestelde vraag onder het beroepsgeheim, dan beslist de ge
tuige in geweten of hij dit kan verstrekken of niet Hij moet hierbij in afweging ne
men, enerzijds, de maatschappelijke verantwoording van zijn beroepsgeheim, ander
zijds, het belang van zijn cliënt Deze afweging verplicht hem ertoe zich zorgvuldig 
rekenschap te geven van de omstandigheden van het proces en het doel van het ver
hoor. Gaat het om een burgerlijke zaak of een strafzaak? Is de geheimgerechtigde 
eiser of verweerder of beklaagde of slachtoffer? De getuige kan eventueel rekening 
houden met het feit dat zijn cliënt hem ontslaat van zijn beroepsgeheim, maar deze 
omstandigheid verplicht bv, een advocaat of notaris nog niet te spreken en ze is op 
zich ook geen voldoende verantwoording ervan (61), M.i. laat de omstandigheid dat 
de ondememing de bedrijfsrevisor of externe accountant ontslaat van hun beroepsge
heim, deze wel toe zonder meer te spreken, 

Een verhoor is geen Jouter spel van vraag en antwoord. De getuige die over een be
paalde zaak onder eed wordt ondervraagd, mag spontaan spreken zonder een meer 
precieze vraag af te wachten en hij mag dan vertrouwelijke stukken overhandigen 
ook wanneer het hem niet uitdrukkelijk wordt gevraagd (62), 

(57) HOEFFLER, J., Traité de l'instrucrion préparatoire, UGA, Kortrijk, 1956, nr. 210, 
(58) D'HAENENS, J., Belgisch Strafprocesrecht, 2de ed., Story-Scientia, Gent, 1985, nr. 392. 
(59) HOLSTERS, D., "Bewijsmiddelen in strafzaken", Commellfaar Strafrecht en Strafvordering, Klu
wer Rechtswetenschappen, Deurne, nr. 1 O. 
(60) Cass., 23 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 96; T.G.R. 1987, 128; Pas. 1987, 1, 89. 
(61) Cass., 30 oktober 1978, Arr. Cass, 1978-79, 235; Pas, 1979, 1, 248. 
(62)Cass., 15mei 1985,Arr. Cass. 1984-85, 126l;J.T.1986(verkort),335;Pas. 1985,1, 1147. 
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2. Controle door de rechter 

De rechter houdt toezicht op het inroepen van het beroepsgeheim. Hij kan oordelen 
dat het antwoord op de gestelde vraag er niet onder valt. Zwijgt de getuige toch, dan 
zal de rechter hem wettig veroordelen wegens weigering te getuigen (63), 

De rechter moet in concreto nagaan of de weigering te spreken of stukken over te 
leggen door het beroepsgeheim wordt verantwoord dan wel of dit wordt afgewend 
van het doel waarvoor het werd ingesteld (64). Zo mag een geheimhouder geen door 
het beroepsgeheim gedekte feiten bekendmaken die aanleiding kunnen geven tot 
strafvervolging ten laste van zijn cliënt, maar dit verbod geldt niet voor feiten waar
van de cliënt zelfhet slachtoffer ofbenadeelde is geweest (65). Hierbij moet evenwel 
worden aangetekend dat ingevolge artikel 14(3)g BUPO en impliciet ook de artike
len 6 en 10 EVRM de getuige die door de waarheid te zeggen zich zelf aan vervol
gingen zou blootstellen, mag weigeren te spreken (66). 

V. Onderweksdaden bij of tegen de drager van een beroepsgeheim 

A. Huiszaeking 

Niets belet de onderzoeksrechter huiszoeking te verrichten of te doen verrichten bij 
een persoon die drager is van een beroepsgeheim om er eventueel met eerbiediging 
van het beroepsgeheim bepaalde zaken op te sporen en in beslag te nemen (67). 

Het is een vaststaand gebruik dat de onderzoeksrechter de huiszoeking bij een advo
caat of een notaris zelf uitvoert en dat een afgevaardigde van de disciplinaire over
heid van de betrokkene bij de huiszoeking aanwezig is. De afgevaardigde kijkt de 
stukken in en oordeelt wat onder het beroepsgeheim valt of niet. De onderzoeksrech
ter moet zich echter niet onvoorwaardelijk aansluiten bij <liens zienswijze: hij beslist 
in laatste instantie of een document in beslag wordt genomen ofniet (68). Eventueel 
kan hij het stuk in een verzegelde omslag doen neerleggen ter griffie van de correc
tionele rechtbank. 

De genoemde gebruiken bestaan niet voor alle beroepen, waarvan de beoefenaars 
dragers van een beroepsgeheim zijn. ln een nota van procureur-generaal G. DEMA
NET van 19 juni 1991, goedgekeurd door het college van de procureurs-generaal bij 

(63) Cass .• 23 juni 1958, Arr. Cass. 1958, 854; Pas. 1958, I, 1180. 
(64) Cass., 18juni 1992, Arr. Cass. 1991-92, 993; J.L.M.B. 1992, 1463; J. T. 1993, 106; R.G.A.R. 1994. nr. 
12.314; R. W. 1992-93, 616; Pas.1992, I, 924. 
(65) Cass., 9 februari 1988,Arr. Cass. 1987-88, 720; R.G.A.R. 1989, nr. 11.574; Pas. 1988, I, 662. 
(66) VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht en strafprocesrecht, Maklu-Uitgevers, Antwerpen/ 
Apeldoorn, 1998, 660 e.v. 
(67) Cf. bv. FRANCHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., Manuel de procédure pénale, Ed. Col
lection scientifique de la Faculté de Droit de Liège/Ed. du Jeune Barreau Liège, 1989, 326-327. 
(68) VERSTRAETEN, R., Handboek Strqfvorderinf{, Maklu, Antwerpen/Apeldoorn, 1993, nr. 501. 
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de hoven van beroep, wordt geponeerd dat de bestaande gebruiken niet kunnen wor
den uitgebreid tot de bedrijfsrevisoren en de externe accountants. Hun beroepsge
heim - zo wordt gesteld - is enkel ingesteld in het algemeen belang en niet in het be
Jang van diegene die hen heeft gekozen: het is dus beperkt. Uit achting voor het Insti
tuut der Bedrijfsrevisoren en het Instituut der Accountants kan de onderzoeksrechter 
zich eventueel laten begeleiden door een vertegenwoordiger van deze instituten, die 
de huiszoeking eenvoudigweg zou bijwonen zonder meer. Het is enkel de onder
zoeksrechter die kan beslissen welke stukken door het beroepsgeheim zijn gedekt en 
bijgevolg niet in beslag kunnen worden genomen (69). 

B. Inbeslagneming 

De regels van de inbeslagneming verschillen al naar gelang de drager van het 
beroepsgeheim niet of wel zelf verdachte is. 

1. De drager van het beroepsgeheim is geen verdachte 

Stukken die de geheimhouder in de uitoefening van zijn beroep opstelt en een 
beroepsgeheim bevatten, vallen onder de bescherming van het beroepsgeheim. Dit 
belet evenwel niet dat men, met toepassing van artikel 35 Wetboek van Strafvorde
ring, zoals gewijzigd bij wet van 14 januari 1999, en artikel 42 van het vermelde 
wetboek, in beslag mag nemen: 
1 ° de zaken die het voorwerp van het misdrijfuitmaken en die welke gediend hebben 
of bestemd waren tot het plegen ervan, wanneer zij eigendom zijn van de verdachte 
cliënt; 
2° de zaken die uit het misdrijf voortkomen; 
3 ° de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goe
deren en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit de belegde 
voordelen; 
Het gaat hierbij telkens om het voorwerp, de zaken, de vermogensvoordelen en der
gelijke die de geheimhouder bewaart voor rekening van zijn cliënt. 
4° de stukken die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, m.a.w. de 
bewijsstukken, voorzover die niet voortspruiten uit de persoonlijke betrekkingen van 
de drager van het beroepsgeheim met de cliënt. 

Zo mogen stukken die de cliënt krachtens de wet moet opstellen en bewaren, zoals 
boekhouding en verantwoordingsstukken, facturen, en de stukken of zaken die hij in 
bewaring heeft gegeven, zoals titels, effecten, gelden, in beslag worden genomen, 
maar niet de vertrouwelijke notities van de drager van het beroepsgeheim of de ver
trouwelijke briefwisseling bv. tussen de advocaat en zijn cliënt (70). Het vertrouwe-

(69) HUYBRECHTS, L., "De huiszoeking en inbeslagneming in hct kantoor van een externe accountant", 
in De accountant en de gerechtelijke overheid in de strijd tegen de georganiseerde .financiële misdaad, 
uitgave Instituut der Accountants, inzonderheid 20 en 21. 
(70) MAHIEU, M. en BAUDREZ, J., De Belxische advocatuur, Leieland, Kuurne, 1980, nr. 1943 e.v.; 
SCHOORENS, G., "De vertrouwelijkheid van de briefwisseling tus sen advocaten", Jura Falc. 1990-91, 
39-66. 
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lijke karakter van een stuk is een objectief gegeven. Het is niet omdat een advocaat 
een geschrift als confidentieel heeft aangemerkt, het dit ook is (71 ), 

M.i, spruiten de werkdocumenten ter voorbereiding van stukken die de cliënt krach
tens de wet moet houden, zoals boekhouding en verantwoordingsstukken, jaarre
keningen en briefwisseling met derden ter voorbereiding ervan, niet voort uit de per
soonlijke betrekkingen van de bedrijfsrevisor of de externe accountant met zijn 
cliënt; ze mogen derhalve in beslag worden genomen. 

2. De drager van het beroepsgeheim is verdachte 

Beroepsmisdrijf sluit beroepsgeheim uit. Wanneer iemand van een beroepsmisdrijf 
wordt verdacht, kan hij zijn beroepsgeheim niet inroepen om zich aan het onderzoek 
te onttrekken. Hij mag vanzelfsprekend zwijgen ais verdachte of beklaagde. Stukken 
die voortspruiten uit de persoonlijke betrekkingen van de drager van het beroepsge
heim met een cliënt en ais bewijs van het beroepsmisdrijf van de drager van het be
roepsgeheim dienstig zijn, mogen echter in beslag worden genomen (72). Het is voor 
de regelmatigheid van de inbeslagneming niet vereist dat deze laatste in verdenking 
was gesteld of dat hij persoonlijk kennis had van de ingestelde vervolging (73). 

C. Gerechtelijk afluisteren 

1. Van een advocaat 

Artikel 90octies Wetboek van Strafvordering regelt het gerechtelijk afluisteren dat 
betrekking heeft op de beroepslokalen, de woonplaats of de communicatie- of 
telecommunicatiemiddelen van een advocaat en een arts (74). Een bewakingsmaat
regel is mogelijk wanneer deze laatsten zelf worden verdacht dader of deelnemer te 
zijn aan een van de feiten bedoeld in artikel 90ter Wetboek van Strafvordering of 
indien precieze feiten doen vermoeden dat derden die van deze feiten worden ver
dacht, gebruik maken van deze beroepslokalen, woonplaats of communicatie- of 
telecommunicatiemiddelen. Vooraf moet de stafhouder van de orde van advocaten of 
de vertegenwoordiger van de provinciale orde van geneesheren van de bewakings
maatregel op de hoogte worden gesteld. De onderzoeksrechter stelt deze in kennis 
van hetgeen volgens hem onder het beroepsgeheim valt en niet werd opgetekend in 
het proces-verbaal. 

Krachtens artikel 90octies Wetboek van Strafvordering is de bewakingsmaatregel 
zonder voorafgaande verwittiging van de tuchtoverheid nietig (75). 

(71) Cass., 10 maart 1982, Arr. Cass. 1981-82, 854; R. W. 1982-83, 234, noot; Pas. 1982, 1, 815. 
(72) Cass., 5 februari 1985, Arr. Cass. 1984-85, 749; Pas.1985, I, 670. 
(73) Cass., 22 december 1992, Arr. Cass. 1992, 1462; F. Rechtspr. 1993, ail 1, 7; J. dr. Jeun. 1994, afl. 
131, 31. R.D.P. 1993, 650; R.W. 1993-94, 464, noot WOUTERS, M; Pas., 1992, 1, 1402. 
(74) Cf. o.m. HUYBRECHTS, L., "Het gerechtelijk afluisteren in het Belgisch recht na de nieuwe afluis
terwet", Panopticon, 1995, 41-57, inzonderheid nr. 8. 
(75) Artikelsgewijze besprekingen, St. Senaat, Zitting, 1992-93, nr. 843-2, 189. 
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2. Van andere dragers van beroepsgeheim 

Deze regeling geldt niet voor andere dragers van beroepsgeheim. Tijdens de 
artikelsgewijze bespreking van de wet werd gezegd dat er voor andere beroeps
categorieën die gebonden zijn door het beroepsgeheim, geen wettelijk georgani
seerde tuchtoverheid is tot wie de onderzoeksrechter zich zou kunnen wenden (76). 
Dit is onjuist; vermelden we maar het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Insti
tuut der Accountants. Het Arbitragehof verwierp overigens het beroep tot nietigver
klaring dat het Instituut der Accountants had ingesteld tegen artikel 90octies Wet
boek van Strafvordering (77). 

Vermits deze andere beroepscategorieën niet in de wet zijn vermeld, is de verwitti
ging van en informatie aan hun tuchtoverheden dus niet nodig. Dit doet geen afbreuk 
aan de verplichting voor de onderzoeksrechter om te oordelen over de vraag wat on
der het beroepsgeheim van de betrokkenen kan vallen en uit het proces-verbaal moet 
worden geweerd. Vanzelfsprekend zal de rechter ten gronde eveneens nagaan of het 
proces-verbaal het beroepsgeheim niet miskent en er geen rekening mag worden mee 
gehouden (78). 

Merken we tenslotte op dat de mogelijkheid om personen die met een verdachte in 
contact staan af te luisteren, uiteraard niet mag worden misbruikt om een advocaat of 
een arts die niet verdacht wordt dader of deelnemer te zijn, af te luisteren (79). M.i. 
moet die regel worden doorgetrokken tot aile dragers van een beroepsgeheim. 

VI. Onderzoeksdaden bij of tegen de drager van een discretieplicht 

De onderzoeksdaden bij of tegen de drager van een discretieplicht zijn niet aan de 
regels en beperkingen onderworpen van deze betreffende de drager van een beroeps
geheim. De huiszoeking wordt uitgevoerd zonder aanwezigheid van een onafhanke
lijke waamemer; de briefwisseling tussen de drager van een discretieplicht en zijn 
cliënt mag worden in beslag genomen. De betrokkene mag ook een verklaring afleg
gen buiten eed. Dit doet evenwel geen afbreuk aan zijn verplichting om de zorgvul
digheid in acht te nemen die de beroepsregels of het contract hem opleggen. 

De betrokkene moet stellig nagaan of hij wel te maken heeft met bevoegde onderzoe
kers. Het is begrijpelijk dat, wanneer de onderzoekers handelen in opdracht, hij ver
langt dat ze deze vertonen. Eens dat de drager van een discretieplicht de morele ze
kerheid heeft dat de onderzoeksdaad regelmatig is, kan hij vlot zijn medewerking 
verlenen. Het is niet nodig dat hij bv. eist dat voor de terbeschikkingstelling van in 

(76) Artikelsgewijze besprekingen, St. Senaat, Zitting, 1992-93, nr. 843-2, 186. 
(77) Arbitragehof nr. 26/96, 27 maart 1996, B.S. 18 april 1996, 9.167; A.A. 1996, 317; Fisc. Koer. 1996 
(weergave), 345, noot; R.D.P. 1996, 1116; R. W. 1996-97, 427, noot; T.B.P. 1996 (verkort), 437; cf. ook 
DEVLOO, R., "Het beroepsgeheim van de accountant na het arrest van het Arbitragehof van 27 maart 
1996, R. W. 1996-97, 422-426. 
(78) Artikelsgewijze besprekingen, St. Senaat, Zitting, 1992-93, nr. 843-2, 188. 
(79) Artikelsgewijze besprekingen, St. Senaat, Zitting, 1992-93, nr. 843-2, 91-92. 
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beslag te nemen stukken perse een bevel tot huiszoeking moet worden afgegeven of 
dat hij weigert te praten zolang niet een rechter hem een eed oplegt. Toch kan hij dat 
doen. Het zal afhangen van de aard en de omvang van het onderzoek. Zo lijkt het mij 
niet verstandig dat een bankier bij een routineonderzoek wegens een cheque zonder 
dekking moeilijk gaat doen. Bij grootschalige onderzoeken kan het daarentegen wel 
aangewezen zijn om bv. een bevel tot huiszoeking te eisen. Het is ook aangewezen 
dat de beroepsbeoefenaar zonodig met nadruk wijst op het feit dat de openbaarma
king van bepaalde zakengeheimen de ondememing van zijn cliënt emstig nadeel kan 
toebrengen. 

Een delicaat probleem betreft te weten wat de beroepsbeoefenaar mag of moet doen 
nadat hij het voorwerp was van een onderzoeksdaad betreffende een cliënt; mag of 
moet hij zijn cliënt in kennis stellen van de onderzoeksdaad. Bij inbeslagneming van 
zaken die de cliënt toebehoren, moet hij dat zeker doen; als bewaamemer is hij hier
toe verplicht. Of hij de cliënt in elke hypothese omstandig moet inlichten over de 
onderzoeksdaad is evenwel minder zeker. De beroepsbeoefenaar vraagt best dat hem 
in toepassing van de artikelen 28quinquies en 57, § 2, W etboek van Strafvordering 
een kopie van het proces-verbaal wordt afgegeven (80). Krijgt hij de kopie dan kan 
hij m.i. zijn cliënt op de hoogte brengen van de onderzoeksdaad en de kopie van de 
ondervraging zelfs mededelen aan zijn cliënt. Mocht de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter evenwel, wegens emstige of uitzonderlijke omstandigheden, met 
een met redenen omklede beslissing, het tijdstip van deze mededeling uitstellen dan 
zal de betrokkene voor zich moeten uitmaken wat behoort tot zijn maatschappelijke 
loyauteit - vergeten we niet dat we te maken hebben met beroepen met een maat
schappelijke relevantie - en wat behoort tot zijn verplichtingen tegenover een cliënt. 

(80) DEJEMEPPE, B .. "De wijzigingen t.a.v. het geheim van het onderzoek", in Het vernieuwde strafpro
cesrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 12 maart 1998, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1998, 93-
113, inzonderheid 96. 
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§ 6. DE ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN EN HET AMBTSGEHEIM V AN 
OFFICIELE INST ANTIES, BANKGEHEIM EN FISCAAL GEHEIM 

I. De economische mededinging 

De wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging ver
leent verstrekkende onderzoeksbevoegdheden aan de Dienst voor de Mede
dinging. Ze bevat evenwel procedureregels ter vrijwaring van de zakengeheimen 
(81 ). Ook is het gebruik en de openbaarmaking van verkregen bescheiden of inlich
tingen voor andere doeleinden dan de toepassing van de wet strafbaar gesteld. 

A. De onderweksbevoegdheden 

1. De Dienst voor de Mededinging 

De Dienst voor de Mededinging kan bij de ondernemingen alle noodzakelijke inlich
tingen inwinnen (art. 23, § 2, !). Indien een onderneming of ondernemingsvereni
ging de gevraagde inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekt, ofwel ze 
onvolledig, onjuist of verdraaid verstrekt, kan de voorzitter van de Raad voor de 
Mededinging, op eenvoudig verzoek van de Dienst, bij een met redenen omklede 
beslissing, de gevraagde inlichtingen eisen (art. 23, § 2, 3, eerste lid). 

De door de Minister van Economische Zaken daartoe aangewezen personeelsleden 
van de Dienst zijn bevoegd om overtredingen van de wet op te sporen en vast te stel
len, hun processen-verbaal gelden als bewijs tot het tegendeel is bewezen. Ze zijn 
eveneens bevoegd om aile inlichtingen op te sporen en om aile nuttige vaststellingen 
te doen met het oog op de toepassing van de artikelen van de wet betreffende de con
centraties (art. 23, § 3, eerste en tweede lid). De bevoegdheden van de ambtenaren 
doen geen afbreuk aan deze van de officieren van gerechtelijke politie. De verwij
zing in de wet naar de officieren van gerechtelijke politie is in zoverre merkwaardig 
dat de wet geen misdrijven omschrijft, tenzij in artikel 44 welk dan nog het gebruik 
en openbaarmaking van de met de toepassing van de wet verkregen bescheiden en 
inlichtingen strafbaar stelt. 

(81) DE VROEDE, P., De wet tot bescherming van de economische mededinging, Mys & Breesch, Gent, 
1997; KEUTGEN, G. en STEENLANT, J., "La nouvelle loi sur la protection de la concurrence économi
que", in Tendensen in het hedrijfsrecht, 1992, 323-369; MATRA Y, C., "La nouvelle loi sur la protection 
de la concurrence économique", R.R.D. 1992, 111-134; STEENLANT, J., "De nieuwe wet lot bescher
ming van de economische mededinging", T.P.R. 1992, 337-400; VANDERMEERSCH, D., De Mededin
gingswet, Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1994; VAN GERVEN, W., GYSELEN, L., 
STUYCK, J., MARESCEAU, M. en STEENBERGEN, J., "Handels- en economisch recht. Deel 2. Mede
dingingsrecht. B. Kartelrecht", tweede uitgave, reeks 'Beginselen van Belgisch Privaatrecht', nr. 13, Sto
ry-Scientia, Antwerpen, 1996; W AELBROECK, M., en BOUCKAERT, J ., "La loi sur la protection de la 
concurrence économique", J. T. 1992, 281-297; Bescherming van de economische mededinging. Wet van 5 
augustus 1991, Vcrslagboek van een studiedag in Brussel, Editor DE VROEDE, P., Die Keure, Brugge, 
1993; Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. Jaarboek 1996-/997, Maklu, Antwerpen, 1997; 
"Wet tot bescherming van de economische mededinging. Haar werking", T.B.H. 1994, dossier, nr. 1. 
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De gemandateerde ambtenaren kunnen alle inlichtingen verzamelen, aile geschreven 
of mondelinge verklaringen of getuigenissen afnemen, zich aile relevant lijkende 
documenten of inlichtingen doen mededelen, wie ook de houder ervan is, en mogen 
ervan kopie nemen. Zij kunnen ter plaatse de nodige vaststellingen doen (art. 23, § 3, 
derde lid). 

Zij hebben recht om huiszoeking te verrichten: 

-van 8 tot 18 uur en met voorafgaande machtiging door een onderzoeksrechter, in 
de woning van de ondememingshoofden, bestuurders, zaakvoerders, directeurs, en 
andere personeelsleden alsook in de woning en in de lokalen die gebruikt worden 
voor professionele doeleinden van natuurlijke en rechtspersonen, intem of extem, 
belast met het commercieel, rekenplichtig, administratief, fiscaal en financieel be
heer, 
- (zonder voorafgaande machtiging of tijdsbeperking) in de lokalen, vervoermidde
len en andere plaatsen van de ondememingen waar zij redelijkerwijze vermoeden be
scheiden of gegevens te kunnen vinden, welke zij voor het vervullen van hun op
dracht nodig achten. Hiervan mogen zij kopie nemen (art. 23, § 3, vierde !id). 
Zij kunnen ter plaatse beslag leggen, maar niet verzegelen (art. 23, § 3, vijfde !id, 
Wet Economische Mededinging). 

De andere administraties, tenslotte, zijn gehouden medewerking te verlenen. Onver
minderd de bijzondere wetten die de geheimhouding van de mededelingen waarbor
gen, moeten de openbare besturen de gemandateerde personeelsleden van de Dienst 
bij de uitvoering van hun opdracht behulpzaam zijn (art. 23, § 4). 

2. De Raad voor de Mededinging 

De Raad voor de Mededinging heeft een eigen instructiebevoegdheid. Hij hoort de 
ondememingen op wier activiteit of concentratie het onderzoek betiekking had, als
ook de klager, wanneer deze erom vraagt. De Raad kan bovendien elke natuurlijke of 
rechtspersoon horen wanneer hij dat zelf nodig acht of wanneer de betrokken die 
verzoeken om gehoord te worden, blijken geven van een voldoende belang (art. 27, 
§ 2, eerste tot en met vierde !id). De Raad kan aan de Dienst voor de Mededinging 
vragen om tot een aanvullend onderzoek over te gaan (art. 27, § 2, vijfde lid). 

3. Het Hof van Beroep te Brussel 

W anneer de oplossing van een geschil afhangt van het geoorloofd karakter van een 
mededingingspraktijk kan de geadieerde rechter een prejudiciële vraag stellen aan 
het Hof van Beroep te Brussel. Dit laatste kan de Dienst voor de Mededinging om 
een onderzoek vorderen. Het moet worden gevoerd volgens de wettelijk 
voorgeschreven onderzoeksprocedure ( art. 42, § 1 ). Het Hof van Beroep te Brussel is 
tevens de beroepsinstantie ten aanzien van de beslissingen van de Raad (art. 34, der
de lid). 
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4. De sancties ter ondersteuning van de onderzoeksbevoegdheden 

De Raad voor de Mededinging of haar voorzitter kunnen in bepaalde gevallen vrij 
zware administratieve geldboeten en dwangsommen opleggen. Hiertegen kan men 
hoger beroep instellen bij het Hof van Beroep te Brussel (art. 36 tot 41). 

Sommige van die administratieve boeten zetten de onderzoeksbevoegdheden van de 
Dienst voor de Mededinging kracht bij. Zo kan de Raad aan personen, ondernemin
gen of ondernemingsverenigingen geldboeten opleggen van 20.000 frank tot 
1.000.000 frank, wanneer zij opzettelijk of uit onachtzaamheid (art. 37, § 1): 
a) bij een aanmelding of een verzoek om inlichtingen onjuiste of verdraaide gege
vens verstrekken, 
b) de inlichtingen op onvolledige wijze verstrekken, 
c) de inlichtingen niet binnen de gestelde termijn verstrekken, 
d) de onderzoeken bedoeld in de artikelen 23 en 26 beletten of hinderen. 

B. De geheimhouding 

1. De procedurele waarborgen 

In de eerste plaats moet de voorzitter van de Raad voor de Mededinging, na overma
king van een verslag van de Dienst en v66r elke verdere procedurestap, de vertrou
welijke gegevens uit het dossier verwijderen (art. 27, § 1, eerste en tweede lid). Dit 
blijkt stelselmatig te gebeuren (82). Het nemen van een beslissing vergt evenwel veel 
tijd, waardoor meerdere zaken vertraging opliepen (83). Vervolgens moet men bij de 
bekendmakingen van de beslissingen van de Raad in het Belgisch Staatsblad reke
ning houden met het wettig belang van de ondernemingen om hun zakengeheimen 
niet verspreid te zien (art. 34, tweede !id). 

De verwijdering van de vertrouwelijke gegevens uit het verslag van de Dienst moet 
vermijden dat ondernemingen een procedure zouden opstarten teneinde kennis te 
nemen van vertrouwelijke gegevens en zakengeheimen van concurrenten (84). De 
wet bepaalt niet wat vertrouwelijke gegevens en zakengeheimen zijn. Het oordeel 
hierover wordt in de eerste plaats overgelaten aan de ondernemingen zelf. Het Ko
ninklijk Besluit van 23 maart 1993 betreffende de verzoeken en aanmeldingen be
doeld in de artikelen 6 en 7 W et Economische Mededinging, geeft de tekst van de 
toelichting die bij het aanmeldingsformulier wordt gevoegd. Artikel VIII ervan be
treft de zakengeheimen. Het nodigt de onderneming uit de redenen op te geven waar
om naar haar oordeel haar belangen zouden worden geschaad door een bekendma
king of een mededeling aan derden. Het koninklijk besluit van 23 maart 1993 betref
fende het aanmelden van concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel 12 W et 
Economische Mededinging, geeft eveneens de tekst van de toelichting bij het aan-

(82) Raad voor de Mededinging. Tweede activiteitenvers/ag /994-1995. Secretariaat van de Raad voor de 
Mededinging, Brussel, nr. 13. 
(83) Raad voor de Mededinginf{. Tweede activiteitenverslag 1994-1995. Secretariaat van de Raad voor de 
Mededinging, Brussel, nr. 17. 
(84) Memorie van Toelichting, Pari. St. Kamer, 1282/1 - 89/90, 28. 
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meldingsformulier. Dit formulier bevat onder F eveneens een verwittiging betreffen
de de geheimhouding. Op de tweede plaats komt het vanzelfsprekend de voorzitter 
toe te oordelen of de beweerde vertrouwelijke gegevens dit karakter wel hebben. 

Ter gelegenheid van de bespreking van artikel 27 Wet Economische Mededinging 
verklaarde de Minister dat dit ook toepasselijk is op de vertrouwelijke briefwisseling 
tussen een advocaat en zijn cliënt (85). Betreffende deze problematiek kan men te 
rade gaan bij het communautair recht (86). De briefwisseling waaraan men denkt, is 
deze betreffende een onderzoek van de Dienst voor de Mededinging. De vertrouwe
lijke briefwisseling van een advocaat met een cliënt geniet in principe de bescher
ming van het beroepsgeheim. Uiteraard kan betwisting bestaan over het feit of het 
wel om dergelijke briefwisseling gaat. Werd vertrouwelijke briefwisseling in beslag 
genomen, zal de voorzitter van de Raad, eventueel de Raad zelf moeten beslissen. Is 
de briefwisseling inderdaad gedekt door het beroepsgeheim, dan moet m.i. de voor
zitter ze niet alleen uit het voor de partijen toegankelijke dossier verwijderen maar 
mag de Raad er evenmin acht op slaan. 

Het verwijderen van vertrouwelijke gegevens stelt onvermijdelijk het probleem van 
het recht van verdediging. Ter zake kan men zich weer eens laten inspireren door het 
communautair recht (87). In bepaalde gevallen zal men bezwaarlijk de relevante ge
gevens kunnen onthouden aan de van een inbreuk verdachte ondememing. Ook de 
klager moet soms toegang tot bepaalde vertrouwelijke gegevens kunnen krijgen. In 
geen geval echter mogen vertrouwelijke gegevens worden medegedeeld aan derden. 

In zijn eerste activiteitenverslag ontwikkelde de Raad verschillende hypotheses be
treffende de draagwijdte en toepassing van de vertrouwelijkheidsregels (88). De 
vraag rijst namelijk of de confidentiële stukken die de voorzitter heeft verwijderd uit 
het voor de partijen toegankelijk dossier, nog deel uitmaken van het dossier van de 
Raad. Rekening houdend met de bijzondere aard en organisatie van de procedure 
voor de Raad van de Mededinging lijkt het antwoord bevestigend te moeten zijn 
(89). 

De wet vermeldt niets betreffende de geheimhouding van de vertrouwelijke gege
vens in een onderzoeksverslag in opdracht van het Hof van Beroep van Brussel. Ze is 
al even stilzwijgend over de problematiek van de inhoud van het over te leggen dos
sier ingeval van een hoger beroep. De aard en de organisatie van de procedure voor 
het hof van beroep verschilt inderdaad totaal van deze voor de Raad van de Mededin
ging. Nu niet àlleen de ondememingen wier mededingingspraktijk het voorwerp 
heeft uitgemaakt van het onderzoek kan instellen, maar ook de klager en alle partijen 

(85) Verslag namens de commissie voor het bedrijfsleven en het wetenschapsbeleid. Pari. Sr. Kamer, 
1282/6 - 89/90, 44. 
(86) VAN GERVEN, W., e.a., op. cit., nr. 557 en 558. 
(87) V AN GERVEN, W., e.a., op. cit., nr. 522 tot 526. 
(88) Raad voor de Mededinging. Eerste activireirenverslag /993-1994. Secretariaat van de Raad voor de 
Mededinging. Brussel, 28 - 32. 
(89) VAN GERVEN, W., c.a., op. cit., nr. 816. 
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die voor de Raad voor de Mededinging zijn verschenen, kunnen deze laatste partij 
worden in de zaak. De wet laat de Raad niet toe het hof van beroep een onvolledig 
dossier over te maken. Het proces voor het hof van beroep is contradictoir. De raads
heren van het hof zijn wel gehouden tot het beroepsgeheim maar het debat is in prin
cipe openbaar. ln elk geval moet de uitspraak dat zijn (90). Hoe men een partij waar
van het belang bij de zaak niet is aangetoond en die slechts hoger beroep instelt om 
het zakengeheim van zijn concurrent te achterhalen, de pas kan afsnijden zal van de 
creativiteit van de rechter afhangen. 

2. Strafrechtelijke waarborgen 

Het gebruik en de openbaarmaking van de met toepassing van de bepalingen van de 
wet verkregen bescheiden of inlichtingen voor andere doeleinden dan de toepassing 
ervan, is strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van twee maanden tot vijf jaar en/ 
of met een geldboete van 100 tot 10 000 frank (art. 44, eerste !id). Bepaalde medede
lingen door de Dienst voor de mededeling van bescheiden en inlichtingen aan be
voegde Benelux- of communautaire instanties of, onder voorwaarden, aan buiten
landse mededingingsinstanties, zijn evenwel geoorloofd (art. 50). De bepalingen van 
boek 1 Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 inbegrepen, zijn van toepassing op 
artikel 44 (art. 45). 

Bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, en na raadpleging van de Raad 
en de Commissie voor de Mededinging, kan men de ondernemingen verbieden niet 
bekend gemaakte inlichtingen of bescheiden met betrekking tot hun mededingings
praktijken aan een buitenlandse staat of aan een daarvan afhangende instelling te 
geven (art. 51 ). Elke overtreding van dergelijk besluit wordt eveneens gestraft met 
een gevangenisstraf van twee maanden tot vijf jaar en/of met een geldboete van 100 
tot 10 000 frank (art. 44, tweede lid). De bedoeling van artikel 51 Wet Economische 
Mededinging is om, indien nodig, de soevereiniteit van het land te vrijwaren tegen de 
extraterritoriale toepassingen van het mededingingsrecht die in strijd zijn met de 
door België ondertekende internationale verdragen of met de eigen interne juridische 
orde (91). 

J. STUYCK stelt terecht dat artikel 44, eerste !id, Wet Economische Mededinging 
zeer ongelukkig geformuleerd is. Het moet in feite twee doelstellingen beogen: van 
de ene kant, het niet-gebruiken van de informatie voor strafrechtelijke - (tenminste 
volgens STUYCK), fiscale - en douanedoeleinden, van de andere kant, het niet-me
dedelen van inlichtingen aan derden (92). Het door elkaar haspelen van de bescher
ming van de geheimhouding en van het verbod van gebruik is inderdaad merkwaar
dig. 

(90) LONDERS, G., "De controle op de toepassing van het Belgische mededingingsrecht door de hovcn 
en rechtbanken", T.B.H. 1994, dossier, nr. 1, 68-85, inzonderheid nr. 22. 
(91) Memorie van Toelichting, Pari. St. Kamer, 1282/1 - 89/90, 37. 
(92) STEENLANT, J., "De nieuwe wet tot bescherming van de cconomische mededinging", T.P.R. 1992, 
337-400, inzonderheid 382. 
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Wat de geheimhouding betreft, de wetsbepaling bevat niet de uitzonderingen be
paald in artikel 458 Strafwetboek betreffende het beroepsgeheim. Bovendien is de 
bestraffing zeer zwaar; ze gaat ver boven deze van artikel 458 Strafwetboek. 

Dat het verbod van openbaarmaking en gebruik geen enkele uitzondering zou ken
nen, durf ik sterk betwijfelen. De gelijkschakeling van het penale en fiscale overtuigt 
mij niet. De gedachte dat de wetgever misdrijven ais beschermingswaardige zaken
geheimen zou hebben willen beschouwen, lijkt me verbazingwekkend. Ik doel hier
mee niet op de overtredingen van de W et op de bescherming van de economische 
mededinging zelf, want dat zijn geen misdrijven, maar werkelijke misdrijven die 
naar aanleiding van een procedure inzake economische mededinging aan het licht 
komen. Water ook van zij, valse documenten genieten nooit vertrouwelijkheid (93). 

Dat de wetgever het gebruik van verkregen bescheiden of inlichtingen verbiedt voor 
andere doeleinden dan de wet, bv. voor fiscale doeleinden, is begrijpelijk. Door zulk 
verbod wordt het gebruik in rechte ervan onwettig. Dat het verboden gebruik ook 
nog strafbaar moest worden gesteld, lijkt des guten zuviel. 

II. De fiscaliteit 

A. Het fiscaal bankgeheim 

1. De aangifteverplichtingen van de belastingplichtigen 

Het zetten en innen van belasting of heffingen gaat uit van verschillende 
aangifteverplichtingen van de belastingplichtige. Zonder deze aangifteverplichtin
gen is fiscaliteit gewoon ondenkbaar. Sedert het Koninklijk Besluit van 20 december 
1996 moet de belastingplichtige in zijn aangifte in de inkomstenbelastingen zelfs het 
bestaan van buitenlandse bankrekeningen melden (94). De aangifteverplichtingen 
worden vaak gestoeld op boekhoudverplichtingen. Onverminderd administratieve 
sancties, wordt overtreding van al deze verplichtingen, gepleegd met bedrieglijk op
zet of met het oogmerk om te schaden, gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot twee jaar en/of met geldboete van 10.000 tot 500.000 F, maar zonder opdeciemen 
(art. 449 WIB 92 en overeenkomstige artikelen van de andere fiscale wetboeken). 

De fiscale administraties hebben bijzondere onderzoeksbevoegdheden. De Admini
stratie der directe belastingen heeft bijvoorbeeld het recht om aile boeken en beschei
den van belastingplichtigen, al of niet opgenomen in een computersysteem, in te kij
ken die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen 
(art. 315 en 315bis WIB 92). Ze heeft ook bepaalde onderzoeksbevoegdheden bij 
derden (95). 

(93) LECLERCQ, J., "Secret professionnel", in Les Novel/es, Droit pénal, IV, nr. 7823. 
(94) DASSESSE, M., "De opheffing van het bankgeheim op de buitenlandse rekeningen. Risico van 
boemerangeffect op de Belgische banken?", TF.R. 1997, 191-193. 
(95) Cf. CAPELLE, F., "Het onderzoek bij derden inzake inkomstenbelastingen", in Gentse geschriften: 
de fiscale controle, 47-80. 
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2. De onthullingsverplichtingen van de bankier 

De bankier heeft onthullingsverplichtingen na het overlijden van zijn cliënt (96). In
geval van overlijden van een Rijksinwoner, mag hij, net ais sommige andere houders 
of schuldenaars, waaronder beursvennootschappen en effectenmakelaars, van effec
ten, sommen of waarden, welke toekomen aan de rechthebbenden, de teruggaaf, de 
betaling of de overdracht daarvan slechts doen na de lijst ervan aan de administratie 
BTW, registratie en domeinen te hebben afgegeven (art. 97 W.Succ.). In geval van 
verhuur van een banksafe of bewaargeving van een omslag of colli moeten de safe 
van de overledene en van diens echtgenoot en de omslag of colli, voordat zij worden 
overgedragen of teruggegeven aan de rechthebbenden, in aanwezigheid van de ban
kier worden geopend. Hij moet ook hier een lijst opmaken (art. 100 W.Succ.). 

De bankier heeft ook nog onthullingsverplichtingen inzake BTW, het registratie
recht, het zegelrecht, de met het zegel gelijkgestelde belastingen en inzake douane en 
accijnzen. Zo moet hij onder meer jaarlijks voor iedere BTW-plichtige cliënt waar
aan hij goederen heeft geleverd of diensten verstrekt, de Administratie van de BTW, 
registratie en domeinen, in kennis stellen van het totale bedrag ervan alsmede van het 
totale bedrag van de in rekening gebrachte BTW (art. 54quinquies W.BTW en het 
K.B. nr. 23 van 29 december 1992). 

3. De onderzoeksbevoegdheid van de Administratie der directe belastingen 

De bankier is uit hoofde van zijn beroepsregels en van het contract gehouden tot 
bankgeheim (97). Artikel 458 Strafwetboek heeft evenwel niets uitstaande met ban
kiers. Verrnogensrechten zijn niet te vergelijken met het recht op bijstand en verdedi
ging voor de gerechten of het recht op medische en sociale verzorging of hulpverle
ning. 

Inzake directe belastingen bestaat er evenwel in principe bankgeheim. In werkelijk
heid is het slechts een beperking van het investigatierecht van de fiscus. Het is de 
administratie verboden om in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, 
krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten 
van hun cliënten. Indien evenwel een fiscaal onderzoek concrete elementen aan het 
Iicht bracht die het bestaan of de voorbereiding van een mechanisme van belas
tingontduiking doen vermoeden, kunnen de boeken en rekeningen worden ingeke
ken. Hiervoor is het gezamenlijk akkoord vereist van de directeur-generaal van de 
administratie die het onderzoek heeft uitgevoerd, en van de administrateur-generaal 
en de adjunct-administrateur-generaal van de belastingen. Zij kunnen een ambtenaar 
met de graad van ten minste inspecteur errnee gelasten uit de rekeningen, boeken en 
documenten van de instelling relevante inlichtingen te putten (art. 318 WIB 92). 
Vroeger was het vermoeden vereist van de medeplichtigheid van de cliënt aan het 

(96) GLINEUR, P., "De beperkingen van het bankgeheirn ten opzichte van de Adrninistratie der bclastin
gen", De Belg. Ace. 1997, afl. 1, 72-58. 
(97) Cf. DU BOIS, G., "Het bankgeheirn", T.P.R. 1986, 433-469. 
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mechanisme. Sedert het Koninklijk Besluit van 20 december 1996 is dit evenwel niet 
meer het geval. 

Er bestaat blijkbaar weinig rechtspraak over schending van het fiscaal bankgeheim. 
In een zaak werd geoordeeld dat de vraag van de inspecteur der belastingen aan een 
financiële instelling om de namen te kennen van de gevolmachtigden van verschil
lende rekeningen onregelmatig verkregen was. De bewijsmiddelen die daarop steu
nen zijn nietig en tasten de regelmatigheid van de aanslag aan. De omstandigheid dat 
achteraf dezelfde inlichtingen in het kader van de bezwaarprocedure regelmatig zou
den zijn verkregen op grond van art. 374, !id 2 WIB heeft geen invloed op de in het 
stadium van de controle begane onregelmatigheid (98). 

4. De verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke le
venssfeer 

Bij de invloed van de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens op de banksector, kan in deze 
bijdrage niet worden stilgestaan (99). 

B. Het fiscaal ambtsgeheim 

1. De geheimhoudingsplicht 

De fiscale ambtenaren zijn gehouden tot het ambtsgeheim. Artikel 337 W.I.B 92 
luidt: 
"Hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of 
die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van de Administratie der directe belastin
gen, is buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte geheim
houding aangaande aile zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht 
kennis heeft. De ambtenaren van de Administratie der directe belastingen en van de 
Administratie van het kadaster oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere admini
stratieve diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de 
hoven en van aile rechtsmachten, en van de Gemeenschappen en Gewesten en aan de 
in artikel 329 bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrek
ken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun 
opgedragen uitvoering van wettelijke en reglementaire bepalingen. 
Personen die deel uitmaken van diensten waaraan de Administratie der directe belas
tingen of Administratie van het kadaster ingevolge het vorige !id inlichtingen van fis
cale aard heeft verstrekt, zijn tot dezelfde geheimhouding verplicht en mogen de be
komen inlichtingen niet gebruiken buiten het kader van de wettelijke bepalingen 
voor de uitvoering waarvan zij zijn verstrekt. 

(98) Antwerpen 12 november 1992, A.F. T. 1993, 148, noot LOOCKX, M.; F.J.F. 1993, 241. 
(99) Cf. MEYSMANS, E., "Gevolgen voor de banksector. Wet tot bescherming van de persoonlijke le
venssfeer", in Persoonsge[?evens en privacybeschermin[?. Commentaar op de wet tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, 233-250; VAN RAEMDONCK, K., De invloed van de Wet van 8 december 
1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o. v. de verwerking van persoonsgegevens op de 
banksector, R.W. 1996-97, deel 1: 897-914, slot: 937-947; Jura Falc., deel 1: 1996-97. 649-690, slot: 
1997-98, 379-399. 
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De bepalingen van het derde lid zijn eveneens toepasselijk op de personen die beho
ren tot diensten waaraan ingevolge de controle georganiseerd ter uitvoering van de 
artikelen 320 en 321, inlichtingen van fiscale aard zouden worden verstrekt. 
De ambtenaren van de Administratie van het kadaster oefenen eveneens hun ambt uit 
wanneer zij inlichtingen, uittreksels of afschriften uit de kadastrale bescheiden ver
strekken in uitvoering van de bepalingen van artikel 504, tweede en derde lid." 

De artikelen 93bis W.WIB, 80bis W.Zeg., 212 W.Taksen, 236bis W.Reg. en 146bis 
W.Succ. huldigen eveneens alle het fiscaal ambtsgeheim zij het met enkele tekstva
rianten naargelang de belastingmaterie. 

Het fiscaal ambtsgeheim richt zich tot hen die een openbaar ambt uitoefenen. Het 
viseert uiteraard geen belastingplichtigen, hun vertegenwoordigers of andere parti
culieren. De administratie moet er maar zorg voor dragen dat zij geen onbevoegden 
toegang geeft tot haar ambtsvertrekken of hen geheimen mededeelt die zij moet be
waren. Dit wil niet zeggen dat een fiscaal ambtenaar geen particulier in zijn kantoor 
mag ontvangen; hij moet wel opletten dat die geen kennis krijgt van enig fiscaal ge
heim. 

Het fiscaal ambtsgeheim is zeer strikt. Het noopt het tot de meest volstrekte 
geheimhouding aangaande alle zaken waarvan de ambtenaar wegens de uitvoering 
van zijn opdracht kennis heeft (100). De minister van Financiën weigerde bijvoor
beeld te antwoorden op de parlementaire vraag naar de resultaten van het onderzoek 
van de bijzondere belastinginspectie inzake de belastingaangiften van parlementa
riërs omdat dit een schending van het ambtsgeheim zou opleveren (101). 

Het fiscaal ambtsgeheim komt het ambt toe, niet de ambtenaar. Er is dus geen ge
heimhoudingsplicht of -recht ten overstaan van de hiërarchische oversten van de ei
gen administratie. 

Het fiscaal ambtsgeheim staat er niet aan in de weg dat de ene fiscale administratie 
nuttige inlichtingen mededeelt aan de andere. Artikel 211, § 2, eerste lid, W.Taksen 
bepaalt dat elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte ontdekt of in het uitoefenen 
van zijn functies door een ambtenaar van een fiscaal rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, 
hetzij door tussenkomst van een der bestuursdiensten vermeld in § 1 door de Staat 
kan worden ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten ver
schuldigde som. De derde paragraaf bepaalt dat elke ambtenaar van een belastingbe
stuur van de Staat, regelmatig belast met een controle of een onderzoek in verband 
met de toepassing van een bepaalde belasting bij een natuurlijk of een rechtspersoon 
van rechtswege gemachtigd is aile inlichtingen op te zoeken of in te zamelen welke 
de juiste heffing van aile door deze persoon verschuldigde andere rechten kunnen 
verzekeren. Artikel 211 W.Taksen is een aan aile belastingen gemene bepaling die 
terug gaat tot 1938. Waarom de wetgever dezelfde aan aile belastingen gemene bepa
ling in 1989 nog eens heeft hernomen onder 93quaterdecies W.BTW is mij nooit 

( 1()()) LECLERCQ, J., "Secret professionnel", in Les Novel/es, Droit pénal, IV, nr. 7829 tot 7840. 
( 101) Pari. Vr .. 8 januari 1990, Vr. en Antw. Karncr, 1990-91, 12.392. 

171 



HET ZAKEN-. BANK- EN BEROEPSGEHEIM IN HET STRAFPROCES 

duidelijk geweest. Wellicht was dat om elke discussie over de wettigheid van artikel 
211 W,Taksen te beëindigen (102). 

De fiscale ambtenaren blijven binnen hun ambtsuitoefening wanneer ze aan de in 
artikel 337 WIB 92 en dergelijke vermelde administratieve diensten van de Staat, 
openbare instellingen of inrichtingen onder de bepaalde voorwaarden inlichtingen 
verstrekken. Onder de bedoelde openbare instellingen of inrichtingen wordt ver
staan: de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten die de 
Staat mede beheert, waaraan hij waarborg verstrekt, op wier werkzaamheden hij toe
zicht uitoefent of waarvan het personeel wordt aangewezen door de regering, op haar 
voordracht of met haar goedkeuring (artikel 329 WIB 92). De ambtelijke aangifte 
van misdrijven, het verstrekken aan het strafgerecht en het gebruik ervan worden in 
het volgende hoofdstuk behandeld. 

De ambtenaar van de Administratie der directe belastingen die aan ambtenaren van 
de Staatsveiligheid, handelend binnen het kader van hun opdracht, inlichtingen me
dedeelt met betrekking tot de fiscale toestand van een belastingplichtige, oefent zijn 
ambt uit in de zin van artikel 244, tweede lid, WIB 64, thans artikel 337, tweede !id, 
WIB 92. De ambtenaar van de Staatsveiligheid die op zijn beurt die inlichtingen ver
meldt in zijn verslag aan de Minister van Justitie die zijn hiërarchische overste is, 
maakt zich niet plichtig aan enige schending van beroepsgeheim (103). 

2. De strafbaarstelling 

"De schending van het bij artikel 337 bepaalde beroepsgeheim wordt gestraft 
overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek" (art. 453 WIB 92). 

De artikelen 73octies W.WIB, 67octies W.Zeg. 207octies W.Taksen, 207sexies 
W.Reg. en 133octies W.Succ. stellen dezelfde regel. 

Alle bepalingen van Boek I, Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 
85 zijn terzake toepasselijk (art. 457, § 1, WIB 92 en de overeenkomstige bepalingen 
van de andere fiscale wetboeken). 

( 102) Cf. DUBOIS, H., "Vijf regels van fiscaal onderzoek - grondbeginselen van het fiscaal onderzoek en 
het gebruiken van inlichtingen door andere administraties en instanties", Fiskofoon 1988, 262-284; con
tra, VAN HEESWIJCK, L., "De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus en de wet van 28 juli 1938", Fis
kofoon 1989, 2-14. 
( 103) Brussel, 12 maart 1992, R.D.P., 1993, 457, noot: het cassatieberoep werd verworpen. 
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§ 7. DE AMBTELIJKE AANGIFTE EN DE VERPLICHTE INFORMATIE 
DOOR EXTERNE CONFIDENTEN 

I. De ambtelijke aangifte van misdrijven 

A. De gewone ambtelijke aangifte 

Artikel 29, eerste !id, Wetboek van Strafvordering verplicht de overheden, openbare 
officieren of ambtenaren die in de uitoefening van hun ambt kennis krijgen van een 
misdaad of van een wanbedrijf, dit dadelijk te melden aan de bevoegde procureur des 
Konings met toezending van aile nuttige stukken (104). Deze ambtelijke aangiftever
plichting is zeer algemeen. Ze maakt geen onderscheid tussen overheden, openbare 
officieren of ambtenaren, noch tussen hun graden (105). 

De ambtelijke aangifteverplichting veronderstelt het bestaan van een misdrijf, min
stens ernstige aanwijzingen ervan. Het komt de openbare officier of ambtenaar in 
principe niet toe te oordelen over de bewijswaarde van de aanwijzingen of over de 
schuld ( 106). Toch kan hij een prima facie beoordeling verrichten. Wanneer niet aile 
constitutieve elementen van een delict voorhanden zijn of bv. het ervoor vereiste bij
zondere opzet manifest ontbreekt, heeft hij geen aangifteverplichting (107). 

De ambtelijke aangifteverplichting is in beginsel ongenuanceerd. De ambtenaar 
moet elk misdrijf, groot of klein, melden. In de praktijk is zoiets niet vol te houden. 
De stelselmatige en veralgemeende ambtelijke aangifte zou - om nog maar niet te 
spreken van een klimaat van politiestaat - de verwerkingscapaciteit van het openbaar 
ministerie en de politiediensten ver te boven gaan. Het is dus best dat slechts de feiten 
worden aangegeven die hetzij het algemeen belang of de bijzondere belangen waar
voor de betrokkene moet instaan, hetzij een privaat belang op ernstige wijze aantas
ten of in gevaar brengen. Overigens zijn de administraties vaak bevoegd om zelf be
paalde feiten met administratieve sancties te beteugelen. Ze kunnen dan ook een 
ware administratieve sanctie- of aangiftepolitiek voeren. Het is m.i. wenselijk dat ze 
hierover in bepaalde gevallen overleg plegen met het openbaar ministerie. 

Voorde ambtelijke aangifte geldt geen machtigingsvoorwaarde of vormvoorschrift. 
Dit wil niet zeggen dat de administratie geen interne voorschriften mag opleggen. De 
niet-naleving ervan kan een gedane aangifte echter niet ongeldig maken. De intrek
king van een aangifte is ondoeltreffend (108); de feitelijke kennis die het openbaar 
ministerie heeft van het misdrijf heeft verkregen, kan men vanzelfsprekend niet on
gedaan maken. Dat men de aangifte niet dadelijk deed, is onverschillig. Toch is het 

( 104) Cf. HUYBRECHTS, L., "Aangifte van misdrijven", in Commentaar Strafrecht en Strafvordering, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen. 
( 105) Les Novel/es, Procédure pénale, dl. I, tw. "La police judiciaire". nr. 282. 
(106) Kh. Brussel, 28 oktober 1966, Jur. Comm. Br. 1967, 36. 
(107) DECLERCQ, R., "Strafrechtelijkc as pecten van de reccnte wetswijzigingen inzake inkomstenbelas
tingen", Acta Falconis 83/5, 3-38, inzonderheid 26. 
( 108) HELIE, F., Instruction criminelle, II, nr. 2278. 
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verstandig dan wanneer een aangifte aangewezen lijkt, men ze zo snel mogelijk ver
richt, zodat geen bewijs teloor gaat (109). 

B. De ambtelijke aangifte van fiscale misdrijven 

Artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bevat een bijzondere regeling 
voor het ter kennis brengen van fiscale misdrijven aan de procureur des Konings 
door de ambtenaren van de Administratie der directe belastingen en deze van de Ad
ministratie van de BTW, registratie en domeinen. Zij behoeven de voorafgaande 
machtiging van de gewestelijke directeur van de administratie waaronder zij ressor
teren. De ambtenaren van de Bijzondere Belastinginspectie hebben de machtiging 
nodig van een van de drie door de secretaris-generaal van het Ministerie van Finan
ciën hiertoe aangewezen ambtenaren. 

Geen machtiging is vereist voor de ambtenaren van de Administratie van de douane 
en accijnzen, die overigens zelf de strafvordering uitoefent, noch voor deze van de 
Administratie van het kadaster, daar deze niet wordt vermeld in artikel 29, tweede 
!id, Wetboek van Strafvordering. Evenmin is een machtiging vereist voor andere dan 
fiscale of voor misdrijven die de fiscale ambtenaar buiten zijn ambt vernomen heeft. 

Een machtiging is voldoende maar noodzakelijk voor één of voor een aantal in een 
bepaalde zaak individueel genoemde belastingplichtigen, Er is geen afzonderlijke 
machtiging vereist voor afzonderlijke inlichtingen. Een algemene machtiging kan 
niet. Hiermee wordt bedoeld, een machtiging die zou slaan op een categorie van 
belastingplichtigen, bv. volgens beroep of woonplaats (110). 

Evenmin ais een gewone aangifte is een aangifte wegens fiscale misdrijven aan 
vormvoorschriften of bijzondere bewijsregelen onderworpen (111). Daarentegen is 
het recht van vervolging van het openbaar ministerie hier wel afhankelijk van een 
ontvankelijkheidsvereiste. Artikel 460, § 2, WIB 92 en overeenstemmende bepalin
gen van de overige fiscale wetboeken stellen dat het openbaar ministerie geen ver
volgingen kan instellen, indien het kennis heeft gekregen van de feiten ten gevolge 
van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die hiertoe niet behoorlijk gemach
tigd was (112). Geraakt het openbaar ministerie evenwel op welke andere manier 
ook met de feiten bekend, dan kan het zonder meer vervolgingen instellen. 

(109) Cass., 25 april 1989, Arr. Cass. 1988-89, 992; Pas. 1989, 1,889. 
( 110) "Verslag namens de verenigde commissies van de Senaat voor de justitie en de financiën", Pari. St. 
Senaat, 1985-86, nr. 310/2, 29. 
(111) Cass., 19 april 1994. Arr. Cass. (verkort), 385; F.J.F. 1996, 45; Pas. 1994, 1, 382. 
(112)Cass.,23juni 1995,F.J.F., 1996,48. 
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C De aangifte en de dragers van een beroeps- of ambtsgeheim 

1. Notarissen 

Notarissen zijn openbare officieren (113) en dus in principe onderworpen aan de 
aangifteverplichting van artikel 29, eerste lid, Wetboek van Strafvordering. Ze zijn 
evenwel tezelfdertijd de confidenten en raadslieden van de partijen; ais dusdanig zijn 
ze onderworpen aan het beroepsgeheim van artikel 458 Strafwetboek (114), In wer
kelijkheid zal voor de notarissen het beroepsgeheim meestal op de aangifteverplich
ting primeren. 

2. Bedrijfsrevisoren en externe accountants 

Bedrijfsrevisoren en externe accountants zijn geen openbare officieren, ook niet 
wanneer ze een wettelijke controleopdracht uitvoeren. Ze zijn dus niet gehouden tot 
aangifte van misdrijven aan de procureur des Konings. Integendeel zijn ze onderwor
pen aan een specifiek beroepsgeheim betreffende zowel het economische, financiële 
en boekhoudkundige leven van het bedrijf, ais zijn bestuurders, personeel, leveran
ciers, cliënten enz. ( 115). Hun beroepsgeheim doet evenwel geen afbreuk aan de ver
plichting om de voor hun controle relevante feiten in hun verslagen te vermelden. 
Het zijn dan de wettelijke bestemmelingen van deze verslagen die het toekomt te 
oordelen of ze de eventuele strafbare feiten zullen aangeven bij de procureur des Ko
nings of niet. 

Wanneer de bedrijfsrevisor of externe accountant optreedt ais gerechtsdeskundige 
staat hij niet in vertrouwensrelatie met de gecontroleerde. Hij is dan onderworpen 
aan artikel 458 Strafwetboek. In werkelijkheid gaat het hier niet om een persoonlijk 
beroepsgeheim maar om een ambtsgeheim (116). Een bedrijfsrevisor die van de 
rechtbank van koophandel twee opeenvolgende expertiseopdrachten ontving, mag 
aan deze rechtbank feiten bekendmaken die hij in de uitoefening van beide heeft ver
nomen (117). 

3. Ambtenaren 

Ambtenaren hebben in de regel een discretieverplichting: sommigen moeten even
wel het ambtsgeheim in acht nemen, zoals de fiscale ambtenaren. Dit laatste werd 
hoger besproken. Uitgenomen bij uitdrukkelijk wettelijk verbod zal het ambtsge
heim niet verhinderen dat de ambtenaren aangifte moeten doen van de misdrijven die 
ze vernemen ingevolge de inlichtingen die hun door privépersonen ter kennis worden 
gebracht in uitvoering van de wet. Bovendien zullen de door de privépersonen ver-

(113) Les Novel/es, Droit pénal, dl. III, tw. "Crimes et délits contre l'ordre public commis par des fonc
tionnaires", nr. 3277. 
(114) R.P.D.B., deel VIII, tw. "Notaire", 429 e.v. 
(115) LAMBERT, P., Le secret professionnel, Nemesis, Bruxelles, 1985, 271. 
(116) HUYBRECHTS, L., "Enkele bedenkingen over de accountant ais gerechtelijk deskundige in straf
zaken", Tijdschrift van de deskundige 1995, 17-30, inzonderheid 29. 
(117) Cass., 26 januari 1983, Arr. Cass. 1982-83, 706; J. T. 1983, 395; R.D.P. 1983, 583; Pas. 1983, 1, 620. 
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strekte inlichtingen of documenten die vals zijn, nooit worden beschouwd ais inlich
tingen die vertrouwelijkheid mogen genieten (118). Van de andere kant maken amb
tenaren die inbreuken moeten opsporen en melden aan bepaalde instanties, zich ui
teraard niet plichtig aan schending van hun beroepsgeheim wanneer ze dat ook doen 
(119). 

Soms is het ambtenaren uitdrukkelijk verboden bepaalde inlichtingen mede te delen 
aan het gerecht of erover getuigenis af te leggen. Hoger werd reeds de Wet Economi
sche Mededinging aangehaald. Hiema volgen nog een tweetal voorbeelden. 

Artikel 18 Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, verbiedt de hou
ders van inlichtingen, statistieken of informaties, verzameld ter uitvoering van de 
wet, deze ter kennis te brengen van het gerecht of er getuigenis voor het gerecht over 
af te leggen, behalve wanneer de wet zelf is overtreden. Schending van dit verbod 
wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 Strafwetboek. 

Artikel 17, § 1, Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het fi
nanciële stelsel voor het witwassen van geld, verbiedt de leden van de Cel voor Fi
nanciële Informatieverwerking en de externe deskundigen waarop zij beroep doen, 
uitgenomen wanneer ze een bij die wet bepaalde mededeling doen en buiten het ge
val dat zij geroepen worden om in rechte te getuigen, ruchtbaarheid te geven aan de 
informaties waarvan zij bij de uitoefening van hun opdrachten kennis hebben gekre
gen. Schending van dit verbod wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 
Strafwetboek. 

II. De informatieverstrekking aan de Cel voor financiële informatieverwerking 

A. Toepasselijkheid op notarissen, bedrijfsrevisoren en accountants 

De wet van 11 februari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stel
sel voor het witwassen van geld, laatst gewijzigd bij twee wetten van 10 augustus 
1998, houdt een verstrekkende uitzondering in op de discretieverplichting, respectie
velijk het beroepsgeheim van de patrimoniale confidenten (120). 

De wet was reeds van toepassing op de ondememingen en personen van de financiële 
sector vermeld in artikel 2 ervan. Het toepassingsgebied werd uitgebreid tot onder 
meer de vastgoedmakelaars en de bewakingsondememingen die diensten van toe-

( 118) LECLERQ, J., "Secret professionnel", in Les Novel/es, Droit pénal, IV, nr. 7823. 
( 1 19) Cass., 7 september 1989, Arr. Cass. 1989-90, 12, R. W. 1989-90, 404; Pas. 1990, I, 11. 
( 120) Cf. CORNELIS, L., "Voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van 
geld", Bank- en Financiewezen, 1994, 90-108; DAMBRE, M., "De invloed van het witwasverbod op het 
bankrecht", in Liber Amicorum Paul De Vroede, Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1994, 
353-386; DUPLAT, J.L., "Het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld", Bank- en 
Financiewezen, 1993, 282-288; JONKHEERE, A., Le blanchiment da produit des infractions en Belgique 
et au Grand-Duché du Luxembourg, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1995; STESSENS, G., De nationale 
en internationale bestnjding van het witwassen, lntersentia, Antwerpen, 1997; VAN ROOSBROECK, 
A., Witwassen, ETL, Antwerpen, 1995. 
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zicht op en bescherming bij het vervoer van goederen leveren (121). Op de notaris
sen, de gerechtsdeurwaarders, de bedrijfsrevisoren, externe accountants en uitbaters 
van casino's zijn de voorschriften van de wet toepasselijk voorzover zij daarin uit
drukkelijk voorzien (art, 2bis), De wet is niet toepasselijk gemaakt op de boekhou
ders. 

B. Toepasselijkheid op onder meer EU-fraude, ernstige en georganiseerde fiscale 
fraude, beursmisdrijven of een onwettig openbaar aantrekken van spaargelden, 
financiële oplichting en bedrieglijke bankbreuk 

Witwassen van geld is (art. 3, § 1): - de omzetting of overdracht van geld of activa 
met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een 
persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit dit geld of deze activa voorkomen, 
te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden; - het verhelen of verhullen 
van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van 
geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; - de verwerving, het bezit of 
het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; - de deelne
ming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, het 
vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in de drie voor
gaande punten bedoelde daden. 

De herkomst van geld of activais illegaal wanneer deze voortkomen uit (art. 3, § 2): 
1 ° een misdrijf dat in verband staat met: - terrorisme; - georganiseerde misdaad; - il
legale drughandel; - illegale handel in wapens, goederen en koopwaren; - handel in 
clandestiene werkkrachten; mensenhandel; - exploitatie van de prostitutie; - illegaal 
gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of 
productie-stimulerende werking of illegale handel in dergelijke stoffen; - illegale 
handel in menselijke organen of weefsels; - fraude ten nadele van de financiële be
langen van de Europese Unie; - ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bij
zonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden 
aangewend; - omkoping van openbare ambtenaren, 
2° een beursmisdrijf of een onwettig openbaar aantrekken van spaargelden; 
3° een financiële oplichting, een gijzeling, een diefstal of afpersing met geweld of 
bedreiging of een bedrieglijke bankbreuk. 

De verplichte informatieverstrekking heeft dus onder meer betrekking op typisch 
patrimoniale misdrijven. De ernst van fiscale fraude kan blijken uit de aanmaak en 
het gebruik van valse documenten, het omkopen van openbare ambtenaren, de om
vang van de schade berokkend aan de Schatkist, en de aantasting van sociaal-econo
mische orde. Het georganiseerd karakter kan worden gekenmerkt door het aanwen
den van schermvennootschappen, stromannen,juridische complexe constructies, tal
rijke bankrekeningen die worden gebruikt voor internationale geldtransferten (122). 
Reeds voordien werd aangenomen dat BTW-carrousels tot de georganiseerde mis
daad behoren en het witwassen van geld, afkomstig uit dit soort fraude, moest wor-

(121) Cf. Cel voor Financiële Informatieverwerking, 5e Activiteitenverslag 1997/1998. 
(122) 'Memorie van Toelichting', Pari. St. Senaat, Zittijd 1994-95, nr. 1323/1, 17. 
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den gemeld (123). BTW-carrousels vallen dus onder de bevoegdheid van de ce! 
(124). 

Bedrieglijke bankbreuk behoort tot de bevoegdheid van de ce! omdat dit ais een 
vorm van emstige criminaliteit wordt beschouwd (125). Bedrieglijk onvermogen 
van particulieren valt daarentegen niet ais dusdanig onder de bevoegdheid van de ce!. 

C. Identificatie van de cliënt 

De wet verplicht zich te vergewissen van de identiteit van de cliënt. Deze identifica
tie moet thans gebeuren door het nemen van een afschrift van de identificatiestukken 
(art. 4). De identificatieregel is niet toepasselijk op notarissen en gerechtsdeurwaar
ders. Het heet dat de notaris moeilijk kan verplicht worden de persoon die hem raad
pleegt te vereenzelvigen zolang de authentieke akte niet verleden is, terwijl de iden
tificatie van de partijen hoe dan ook onontbeerlijk is voor het verlijden van de akte. 
De gerechtsdeurwaarder, daarentegen, identificeert altijd zijn cliënt. 

Men moet een afschrift bewaren van het bewijsstuk dat voor de identificatie van de 
cliënt heeft gediend (art. 7). Deze verplichting geldt niet voor gerechtsdeurwaarders 
en notarissen, maar wel voor bedrijfsrevisoren en accountants. 

D. Opleiding van het personeel 

De ondememingen en personen op wie de wet toepasselijk is moeten de passende 
maatregelen nemen om hun personeel met de wet vertrouwd te maken; hiertoe moe
ten ze voorzien in speciale opleidingsprogramma's om witwasverrichtingen te leren 
onderkennen en ermee om te gaan (art. 9). 

E. Melding5plicht voor notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfçrevisoren en ex
terne accountants en hun tuchtoverheden 

De notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren en externe accountants die in 
de uitoefening van hun beroep feiten vaststellen waarvan ze weten dat ze verband 
houden met het witwassen van geld of die bewijsmateriaal hiervoor kunnen vormen, 
moeten daarvan onmiddellijk de Cel voor financiële informatieverwerking op de 
hoogte brengen (art. 14bis, § 1). 

Na ontvangst van een kennisgeving kan de Cel voor financiële informatieverwerking 
aan de ondememingen en personen op wie de wet toepasselijk is, alsook aan de poli
tiediensten en administratieve diensten van de Staat, aile bijkomende nuttige inlich-

(123) Verslag namens de Commissie voor de Financiën, Pari. St. Senaat, Buitengewone Zitting 1991-
1992, 468/2, 17. 
( 124) SPREUTELS, J., "La cellule de traitement des informations financières et la lutte contre le blanchi
ment de capitaux", Agon, 1995/7, 8. 
(125) Verslag Van Thillo, Pari. St. Senaat, Zittijd 1994-95, nr. 1323/2, 11. 
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tingen vragen (art. 15, § 1). Dit laatste geldt evenwel niet voor notarissen, gerechts
deurwaarders, bedrijfsrevisoren en externe accountants. 

De jurisprudentiële overheden die feiten vaststellen die bewijsmateriaal voor het wit
wassen van geld kunnen vormen, moeten de Cel voor financiële informatieverwer
king daarvan op de hoogte brengen (art. 21). Dit geldt vanzelfsprekend thans ook 
voor de tuchtoverheden van de notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren 
en accountants. 

F. Verder gebruik van de verstrekte informatie 

Indien uit het onderzoek van de Cel voor financiële informatieverwerking blijkt dat 
er een emstige aanwijzing van witwassen van geld bestaat, deelt ze deze informatie 
mede aan de territoriaal bevoegde procureur des Konings. Ze moet tevens daarvan 
een afschrift zenden aan de federale procureur (art. 16). 

G. Immuniteit na melding te goeder trouw 

Geen enkele burgerlijke rechtsvordering, straf- of tuchtvordering kan worden inge
steld en geen enkele professionele sanctie kan worden uitgesproken tegen de onder
nemingen of personen, hun werknemers of hun vertegenwoordigers wegens een te 
goeder trouw verstrekte inlichting (art. 20). 

H. Sancties 

De Cel voor financiële informatieverwerking kan bij niet-naleving van de verplich
tingen van de wet of de in uitvoering ervan genomen besluiten een administratieve 
geldboete opleggen, die niet minder dan 10.000 frank en niet meer dan 50 miljoen 
frank kan bedragen (art. 22, 2°). 
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§ 8. HET GEBRUIK V AN HET GESCHONDEN- EN HET MISBRUIK V AN 
HET VERNOMEN GEHEIM IN EN BUITEN HET STRAFPROCES 

I. Het onrechtmatig achterhaalde geheim 

Kan het onrechtmatig achterhaalde zaken-, bank- en beroepsgeheim worden gebruikt 
als bewijs in het strafproces? Het is hier vanzelfsprekend niet de plaats om het leer
stuk van het onrechtmatig verkregen bewijs aan te snijden (126). Zoveel is evenwel 
zeker dat naar de vigerende jurisprudentie het bewijs dat de politie, het openbaar 
ministerie of de onderzoeksrechter heeft verkregen door een daad strijdig met de re
gelen van het EVRM of het BUPO, van een materiële nationale wet, van het natio
naal formeel strafprocesrecht, met de algemene rechtsbeginselen, laat staan door een 
misdrijf, onwettig is en in rechte niet kan worden gebruikt (127). De vraag rijst even
wel wat te doen met het bewijs op grond van een vertrouwelijke inlichting die door 
een getuige of een aangever wordt bekendgemaakt in strijd met zijn geheimhou
dingsplicht. Laten we praktisch zijn en enkele mogelijke casussen overlopen. 

A. Het in strijd met het contract of de wet door personen die geen dragers zijn van 
een beroepsgeheim, openbaar- of bekendgemaakte geheim 

De inlichtingen die de ondememing, de bestuursleden, personeel, ambtenaren of ex
terne confidenten die niet aan het beroepsgeheim van artikel 458 Strafwetboek of 
van een gelijkaardige bepaling zijn onderworpen, in strijd met hun contractuele dis
cretieplicht of zelfs met een wettelijke bepaling openbaar- of bekendmaken, mag in 
principe door iedereen worden gebruikt. Er zijn vanzelfsprekend uitzonderingen, 
zoals bij misbruik van voorkennis. W at er ook van zij, de politie, het openbaar minis
terie of de onderzoeksrechter mogen steeds, voor zover zij niet de hand hebben gehad 

(126) Zie omtrent het onrechtmatig bewijs in strafzaken b.v.: BOSLY, H., "La régularité de la preuve en 
matière pénale", J. T. 1992, 121-128; DECLERCQ, R., La preuve en matière pénale. Prolegomena 13, 
Swinnen, Bruxelles, 1988, 52-59; DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer Rechts
wetenschappen België, Deurne, 1994, nr. 1177-1186; DE NAUW, A., "Les règles d'exclusion relatives à 
la preuve en procédure pénale Belge", R.D.P. 1990, 705-723; FRANCHIMONT, M., JACOBS, A., MAS
SET, A., Manuel de procédure pénale, Ed. Scientifique de la faculté de Droit de Liège/Ed. du Jeune Bar
reau, 1989, 757-762; HOLSTERS, D., "Bewijsmiddelen in strafzaken" en "Bewijsvoering in Strafzaken", 
Commentaar strafrecht en strafvordering, Kluwer Rechtswetenschappen België, Deurne; HUTSEBAUT, 
F., "Hel onrechtmatig verkregen bewijs en zijn gevolgen", Strafrecht voor rechtspractici - IV, Acco, Leu
ven, 1991 , 47-94; LEGROS, R., "La preuve légale en droit pénal", J.T. 1978, 389-595; MANDOUX, P., 
"Aspects récents de la légalité de la preuve en droit pénal", Droit pénal des affaires, Ed. du Jeune Barreau 
1991, Bruxelles, 31-47; MASSET, A., "Limites de certains modes de preuve", Les droits de la défense en 
marière pénale, Ed. du Jeune Barreau, 1985, Liège, 161-199; SCREVENS, R., "La preuve pénale en droit 
belge", La présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés individuelles, Bruylant, Bruxelles, 
1977, 65-85; TRAEST, Ph., Het hewijs in strafzaken, Mys & Breesch, Gent, 1992, 282-362; TROUSSE, 
P.E., "La preuve des infractions", R.D.P. 1958, 731-766; VAN DEN WYNGAERT, Chr., Strafrecht en 
Strafprocesrecht in hoofdlijnen, 3e ed., Chris Van Den Wyngaert en Maklu Uitgevers, Antwerpen/ 
Apeldoorn, 1998, 924-932; VERSTRAETEN, R., Handhoek Strafvordering, 2e d., Maklu Uitgevers, 
Antwerpen/Apeldoorn: 1993, nr. 1210-1233. 
(127) Bv. TRAEST, Ph., Het hewijs in strafzaken, Mys & Breesch, Gent, 1992, nr. 536. 
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in een wetsschending, het onthulde geheim gebruiken ais bewijs. De openbare orde 
verzet zich daartegen niet. 

De commotie omtrent de jurisprudentie van het Hof van Cassatie betreffende het 
rechtmatig karakter van het bewijs (128) verkregen doordat een nachtportier vlijtig 
de zwarte boekhouding van zijn hotel overpent en bekendmaakt aan het gerecht 
(129) of doordat een persoon die toevallig in het bezit kwam van bedrijfsdocumen
ten, deze doorspeelt aan het gerecht (130), is m.i. om die reden al ongegrond. Het 
lijkt me dat sommige critici niet hebben bemerkt <lat zij het openbaar orde-karakter 
van het beroepsgeheim veralgemenen tot gevallen waarmee het niets te maken heeft. 

B. Het met schending van het beroepsgeheim bekendgemaakte geheim 

Het beroepsgeheim is van openbare orde. De politie, het openbaar ministerie of de 
onderzoeksrechter mogen het niet door een met artikel 458 Strafwetboek strijdige 
daad doorbreken. Dergelijke schending van beroepsgeheim wordt evenwel niet ver
moed omwille van de enkele omstandigheid dat in rechte stukken worden overgelegd 
die er blijkbaar door worden gedekt (131); een schending van het beroepsgeheim 
moet aannemelijk worden gemaakt. 

Ook wanneer de drager van het beroepsgeheim spontaan het hem toevertrouwde of 
bekendgeraakte geheim in strijd met artikel 458 Strafwetboek onthult, verzet de 
openbare orde er zich tegen dat deze inlichting ais strafrechtelijk bewijs zou worden 
gebruikt tegen de persoon die het beroepsgeheim bescherming moest bieden (132). 
Het Hof van Cassatie oordeelde dat het strijdig is met de openbare orde dat een door 
een geneesheer in strijd met zijn beroepsgeheim bekendgemaakte vaststelling dat 
zijn patiënte een abortus had gepleegd, ais bewijs tegen haar wordt gebruikt ( 133); zo 
ook is het de procureur des Konings verboden om bij een strafvervolging tegen een 
geneesheer inlichtingen te gebruiken die hij heeft vemomen ingevolge een schen
ding van het beroepsgeheim door de disciplinaire overheid van de betrokkene die 
zelf tot het beroepsgeheim is gehouden (134). 

Dat het beroepsgeheim van openbare orde is, betekent evenwel niet dat in elk geval 
een bekendmaking zonder gevolg zal blijven. Vooreerst moet eraan worden herin
nerd dat een buiten het strikte kader van het artikel 458 Strafwetboek gedane be
kendmaking aan het gerecht niet steeds een misdrijf oplevert en onrechtmatig is; ze 

(128) HUYBRECHTS, L., "Enkele problemen van het gerechtelijk onderzoek", Panopticon 1998, 122-
159, inzonderheid, 156 en 157. 
(129) Cass., 4 januari 1994,Arr.Cass. 1994, 1, concl. Advocaat-Generaal DU JARDIN, J.; Pas. 1994, I, 1; 
Rec. Cas.,·. 1994, 72, noot TRAEST, Ph., "Wanneer is het door een derde verkregen bewijs toelaatbaar?"; 
idem, R .. W. 1994-1995, 185, concl. Advocaat-Generaal DU JARDIN, J., noot D'HONT, D., "Gebruik van 
onrechtmatig verkregen bewijs in het strafproces: is het tij reeds gekecrd?". 
(130) Cass., 7 december 1997, A.J.T. 1998-99, 297, noot, F.J.F. 1998, 2; R. W. 1997-98, 1441. 
(131) Cass., 6 april 1982, Arr. Cws .1981-82, 980; Pas. i, 1982, I, 924. 
(132) B.v. TRAEST, Ph., Het bewijs in strafz.aken, Mys & Breesch, Gent, 1992, nr. 539. 
(133) Cass., 14 juni 1965, Pas. 1965, I, 1102. 
(134) Cass., 29 mei 1986, Arr. Cass.1985-86, 1329; J.T. 1987, 331, noot LAMBERT, P; R. W. 198-87, 
1027; Pas. 1986, I, 1194. 

181 



HET ZAKEN-, BANK- EN BEROEPSGEHEIM IN HET STRAFPROCES 

kan - zoals in het deel betreffende het beroepsgeheim wordt betoogd - gerechtvaar
digd zijn. In dat geval kan de politie, het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter 
er gebruik van maken. 

Zelfs wanneer de bekendmaking een misdrijf oplevert en onrechtmatig is, kan ze niet 
zo maar worden geïgnoreerd wanneer ze een nog steeds in uitvoering zijnde misdrijf 
- om het voorbeeld van de rechtspraak te citeren: een in volle activiteit zijnde illegaal 
drugslabo - of een nog steeds vast te stellen gegeven - om maar iets te zeggen: bv. de 
vindplaats van een lijk, van de buit of van de verduisterde boekhouding - betreft. Het 
is toch niet aannemelijk dat de openbare orde zou vereisen dat de politie, het open
baar ministerie of de onderzoeksrechter in dergelijk geval zouden doen alsof er niets 
aan de hand is. Het Hof van Cassatie besliste dat integendeel, wanneer de onderzoe
kers voortgaande op een onwettig bekendgemaakte inlichting maar zonder zelf een 
onregelmatigheid te begaan het misdrijf vaststellen - het betrof het vermelde voor
beeld van het in volle activiteit zijnde illegaal drugslabo - deze vaststelling ais bewijs 
in rechte mag worden gebruikt (135). Ik weet wel dat deze jurisprudentie volgens de 
ene onder omstandigheden wel aanvaardbaar maar te subtiel (136) en volgens de 
andere - op grond van een onderzoek van vergelijkbare hypotheses - niet aanvaard
baar is (137). Men moet evenwel goed nadenken: wanneer men aanneemt dat na een 
bekendmaking van een misdrijf welke op een misdrijf of een onregelmatigheid be
rust, in geen geval nog een regelmatige opsporing en onderzoek kan worden inge
steld en rechtmatig bewijs kan worden ingezameld, dan neemt men meteen ook aan 
dat soms een misdadiger een vrijbrief moet krijgen om straffeloos zijn misdrijf ver
der te zetten (138). 

C. Het met schending van het ambtsgeheim bekendgemaakte geheim 

Het ambtsgeheim is ook van openbare orde. Beroeps- en ambtsgeheim zijn evenwel 
sterk verschillend. Het beroepsgeheim is persoonlijk aan de drager ervan, het ambts
geheim komt het ambt toe. De drager van een beroepsgeheim mag in principe geen 
misdrijven aangeven, terwijl het ambt dat drager is van een ambtsgeheim vaak wel 
misdrijven moet aangeven of vertrouwelijke inlichtingen moet bekendmaken aan het 
gerecht. Dit essentiële verschil kan best worden aangetoond met het voorbeeld van 
het fiscaal ambtsgeheim. 

(135) Cass., 30 mei 1995, Arr. Cass. 1885, 540, concl. Advocaat-generaal GOEMINNE; J.L.M.B. 1998, 
488, noot KUTY, F., "Doit-on admettre avec la Cour de cassation que 'La circonstance que le dénoncia
teur d'une infraction en eu connaissance en raison d'une illégalité n'affecte pas la régularité de la preuve 
qui a été obtenue ultérieurement sans aucune illégalité"; Rec. Cass. 1996, 142 e.v ., noot TRAEST, P., "De 
intemationalisering van het bewijsrecht: over telefoontap en de eisen die aan in het buitenland verworven 
bewijs moeten gesteld worden"; R.D.P. 1996, l 18; T.G.R. 1995, 197; Pas. 1995, I, 565, concl. Advocaat
generaal GOEMINNE. 
(136) TRAEST, P., "De intemationalisering van het bewijsrecht: over telefoontap en de eisen die aan in 
het buitenland verworven bewijs moeten gesteld worden", noot onder Cass., 30 mei 1995, Rec. Cass. 
1996, 142 e.v., nr. 16. 
( 137) MESSINNE, J., "Jurisprudence en matière de preuve pénale", Liber Amicorum José Vanderveeren, 
Bruxelles, Bruylant, 1997, 75-101, inzonderheid 94. 
(138) DE SW AEF, M., 'Tapverbod en tapvergunning. Enkele kanttekeningen bij de Afluisterwet' van 30 
juni 1994'; R. W. 1995-96, 449-453, inzonderheid 452. 
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Zoals reeds gezegd in het deel betreffende de ambtelijke aangifte van fiscale misdrij
ven, kunnen alleen de behoorlijk daartoe gemachtigde fiscale ambtenaren de fiscale 
misdrijven op rechtsgeldige wijze ter kennis brengen van de procureur des Konings 
(art. 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering) en is een strafvervolging ingesteld 
op grond van een klacht of een aangifte van een niet-gemachtigd fiscaal ambtenaar 
niet ontvankelijk (art. 460, § 2, WIB 92 e.a.). Een klacht of aangifte door een niet
gemachtigd ambtenaar is bovendien een schending van zijn ambtsgeheim (art. 337, 
eerste lid, WIB 92 e.a.); het door hem onthulde bewijs kan stellig als dusdanig niet 
worden gebruikt als strafrechtelijk bewijs. Hierbij komt de problematiek van de re
gularisatie aan de onregelmatige klacht of aangifte aan de orde. 

Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet heeft de minister van Justitie ver
klaard dat de procureur des Konings een onregelmatige klacht of aangifte zou mogen 
overmaken voor advies aan de bevoegde gewestelijke directeur (139). Ik heb ooit 
deze visie bestreden stellende dat het enige wat deze magistraat wellicht kon doen, 
was de betrokken ambtenaar te vervolgen wegens schending van zijn ambtsgeheim 
(140). Later ben ik er echter gaan aan toevoegen dat ook al zou de procureur des 
Konings niet zelf het initiatief kunnen nemen tot het uitlokken van een regularisatie, 
de administratie nog steeds het recht bezit om het spontaan zelf te doen ( 141 ). Wie a 
zegt moet evenwel b zeggen. Ik zie vandaag niet meer in waarom de administratie 
niet tot regularisatie zou mogen overgaan nadat de procureur des Konings haar de 
onregelmatige klacht of aangifte heeft medegedeeld. 

Een regularisatie is dus mogelijk voor zover de strafvordering nog niet werd inge
steld door een vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek of een aan
hangigmaking van de zaak bij de strafrechtbank. Was dit reeds gebeurd op grond van 
een niet-ontvankelijke klacht of aangifte, dan kan de niet-ontvankelijkheid van de 
reeds ingestelde strafvordering niet worden hersteld. 

II. Het misbruik van het door het strafdossier onthulde geheim 

A. Na inzage en kopiename met toelating van de procureur-generaal 

De door het strafonderzoek achterhaalde geheimen belanden in het strafdossier. Zij 
die van rechtmatige beweegredenen doen blijken, kunnen vanwege de procureur-ge
neraal of, bij delegatie, van de procureur des Konings met toepassing van artikel 125 
Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, toelating bekomen tot inza
ge en kopiename van het strafdossier. Zij kunnen dan de gegevens ervan gebruiken 
bv. in een andere rechtszaak (142). 

(139) Verslag namens de verenigde commissies van de Justitie en Financiën, en Pari. St. Senaat 1985-
1986, 310, nr. 2/2, 4 en volgende. 
(140) HUYBRECHTS, L., "Het charter van de belastingplichtige: trial and error", Fiskofoon 1986, 263-
271, nr. 5.33.3. 
(141) HUYBRECHTS, L., Fiscaal strafrecht, School voor criminologie, 67. 
(142) Cf. b.v. HUYBRECHTS, L., "Het gebruik in het strafproces van een ander strafdossier", in Liber 
Amicorum Armand Vandeplas, Mys & Breesch, Gent, 1994, 283-304. 
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W at de fiscus betreft bestaat er een bijzondere regeling. De administratie kan na 
voorafgaande en uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal met toepas
sing van artikel 327, § 1, WIB 92 en overeenstemmende bepalingen van de overige 
fiscale wetboeken, inzage en afschrift van het strafdossier bekomen en aldus gege
vens die zij omwille van het fiscaal bankgeheim niet zelf had kunnen achterhalen. De 
administratie mag van deze stukken gebruik maken in de fiscale procedure (143). 

De gegevens van het strafdossier kunnen vanzelfsprekend voor andere doeleinden 
dan een rechtszaak of eiders dan voor een rechtbank worden aangewend. Concurren
ten kunnen erg geïnteresseerd zijn in zaken-, bank- of fiscale geheimen. Een door het 
parket ondoordachte verleende toelating tot inzage en kopiename zou een ondeme
ming emstige schade kunnen berokkenen. Het is dan ook aan te bevelen dat de be
trokkene bij inbeslagneming van vertrouwelijke stukken waarvan de bekendmaking 
schade zou kunnen berokkenen, daar uitdrukkelijk op wijst. Op deze wijze wordt het 
parket voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst. 

B. Na inzage met toelating van de onderzaeksrechter 

De niet-aangehouden inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen vanwege 
de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61ter (nieuw) Wetboek van Straf
vordering inzage krijgen van het deel van het dossier betreffende de feiten die tot de 
inverdenkingstelling of tot de burgerlijke partijstelling hebben geleid. De bescher
ming van de privacy waartoe de zaken-, bank- of fiscale geheimen stellig behoren, 
kan evenwel een meer dan gegronde reden zijn voor de onderzoeksrechter om inzage 
te verbieden van stukken die zakengeheimen bevatten. Men mag trouwens niet uit 
het oog verliezen dat de mogelijkheid bestaat dat de vonnisrechter de verkrijging van 
gegevens die normaliter geheimhouding genieten, uiteindelijk onrechtmatig ver
klaart en ze uit de debatten weert, maar er ondertussen misbruik van werd gemaakt. 

Het wil me voorkomen dat bij vermoede onrechtmatige verkrijging van gegevens die 
normaliter geheimhouding genieten, de verdachte - of inverdenkinggestelde - best 
met toepassing van artikel 131 (nieuw) Wetboek van Strafvordering reeds voor het 
onderzoeksgerecht de nietigheid opwerpt van de bewijsverkrijging en er niet mee 
wacht tot de behandeling van de zaak voor de vonnisrechter. Behaalt hij succes, dan 
worden de nietigverklaarde stukken uit het dossier verwijderd en neergelegd ter grif
fie van de rechtbank. Op die manier wordt de geheirnhouding opnieuw hersteld voor 
zover ten minste de vertrouwelijke gegevens niet zijn uitgelekt. 

Artikel 61ter, § 4, tweede !id, Wetboek van Strafvordering, beperkt het gebruik van 
de inzage. De door de inzage verkregen inlichtingen mogen alleen worden gebruikt 
in het belang van de verdediging van de inverdenkinggestelde of de burgerlijke par
tij, op voorwaarde dat hij het vermoeden van onschuld in acht neemt, alsook de rech
ten van verdediging van derden, het privéleven en de waardigheid van de persoon. 

(143) Cass., 2 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 298; Bull. Bel. 1995, 2977; Pas. 1992. I. 251; R. W. 
1991-92 (verkort), 1038. 
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Artikel 460ter (nieuw) Strafwetboek stelt trouwens strafbaar elk gebruik door de 
inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij van door de inzage in het strafdossier 
verkregen inlichtingen, dat tot doel en gevolg heeft het gerechtelijk onderzoek te hin
deren, inbreuk te maken op het privéleven, de fysieke of morele integriteit of de goe
deren van een in het dossier genoemde persoon. Men beweert dat deze bepaling eer
der lijkt op een symbool, op een seintje aan de burger ( 144 ). Ze verleent evenwel een 
wapen tegen de opzettelijke inbreuk op het privéleven waartoe de zaken-, bank- of 
fiscale geheimen behoren. Het gaat hierbij uiteraard niet zozeer om de strafrechtelij
ke veroordeling maar om de eventuele schadevergoeding die in bepaalde gevallen 
wel eens erg hoog zou kunnen uitvallen. 

(144) DEJEMEPPE, B., "De wijzigingen t.a.v. het geheim van het onderzoek", in Het vernieuwde 
strafprocesrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 12 maart 1998, CBR en Maklu, Antwerpen/ 
Apeldoorn, 1998, 93-109, inzonderheid 109. 
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HET VENNOOTSCHAPS-BEROEPSVERBOD UIT HET K.B. NR. 22 VAN 24 OKTOBER 1934 

§ 1. INLEIDING 

De strafwetgever grijpt in zijn sanctioneringsbeleid meer en meer naar de efficiënte 
sanctie van een verbod een bepaald beroep of bepaalde (professionele) activiteiten 
uit te oefenen en dit voor misdrijven uit zowel het algemeen ais het bijzonder straf
recht (1). Bepaalde van deze beroepsverboden zijn dan te beschouwen ais bijkomen
de straffen die de strafrechter uitspreekt bij de bestraffing van een gemeenrechtelijk 
of bijzonder misdrijf, terwijl andere verboden Jouter wettelijke gevolgen zijn die bij 
wijze van veiligheidsmaatregel verbonden zijn aan welbepaalde strafrechtelijke ver
oordelingen, waarbij het niet altijd zo eenvoudig is om de juridische aard van deze 
ingrijpende verboden te achterhalen (2). Bijkomend kan de strafwetgever de juridi
sche aard van een bestaand beroepsverbod zelf wijzigen, zoals bijvoorbeeld geschied 
is met het hiema te bespreken strafrechtelijk vennootschaps-beroepsverbod. Daar 
dit recent gewijzigd vennootschaps-beroepsverbod een belangrijk onderdeel uit
maakt van het globaal strafsanctiestelsel uit het "ondememingsstrafrecht", lijkt het 
ons interessant hierop even in te gaan, met nadruk op de recente wijzigingen terzake. 

( 1) Met misdrijven uit het algemeen strafrecht wordt bedoeld de misdrijven uit het bijzonder gedeelte van 
het strafwetboek (boek Il), terwijl de misdrijven uit het bijzonder strafrecht terug te vinden zijn in het ge
heel van bijzondere strafwetten die niet in het strafwetboek zijn ingevoegd, noch geacht worden er logisch 
of integraal deel van uit te maken (DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 
1990, nrs. 68 en 71 ). Zie bv. voor het algemeen strafrecht het tweede artikel 382bis ingevoerd door de wet 
van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen (B.S., 25 april 1995). 
(2) DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990. nr. 719. 
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§ 2. ALGEMENE OMSCHRIJVING V AN HET BEROEPSVERBOD 

Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde 
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten en beroepen of werkzaamheden 
uit te oefenen (3), bevat een strafrechtelijk beroepsverbod dat verstrekkende gevol
gen heeft voor het leiden van een ondememing. Krachtens voormeld K.B. nr. 22 van 
24 oktober 1934 kan namelijk de strafrechter bij een veroordeling wegens een welbe
paald in het K.B. opgesomd misdrijf, een verbod opleggen tot het uitoefenen van 
bestuurs- en toezichtsfuncties in vennootschappen (artikel 1) of van een koopmans
bedrijf (artikel 1 bis). V66r de belangrijke wijziging door de wet van 2 juni 1998 (4), 
kende het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 naar juridische aard een tweevoudig be
roepsverbod: enerzijds een beroepsverbod van rechtswege verbonden aan welbe
paalde strafrechtelijke veroordelingen (artikel 1 en 1 bis) en anderzijds een rechterlijk 
beroepsverbod uit te spreken in de civiele faillissementsprocedure (artikel 3bis) (5). 

De wet van 2 juni 1998 heeft de eerste modus van het beroepsverbod (artikel I en 
Ibis, specifiek van belang vanuit strafrechtelijke invalshoek) naar juridische aard 
gewijzigd in een bijkomende strafsanctie van tijdelijke duur en aldus in een rechter
lijk beroepsverbod door de strafrechter in een strafrechtsprocedure uit te spreken, 
zodat dit beroepsverbod niet meer een automatisch gevolg is, verbonden van rechts
wege en zonder tijdsbeperking aan welbepaalde strafrechtelijke veroordelingen (6). 

(3) Het opschrift van het K.B. werd gewijzigd door artikel 2 van de wet van 2 juni 1998 toi wijziging van 
het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, waarbij aan bepaalde veroordccldcn en aan gefailleerden verbod 
wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de Rechtban
ken van Koophandel de bevoegdheid wordt toegekend een dergelijk verbod uit te spreken, B.S., 22 augus
tus 1998. 
(4) Wet van 2juni 1998, geciteerd in vorige voetnoot. 
(5) Raadpleeg inzake dit beroepsverbod (v66r de wijziging door de wet van 2 juni 1998) o.m.: DETIEN
NE, J., Droit pénal des affaires, 1989, 293-293; DE WILDE, L., "Het vernieuwde K.B. nr. 22 van 24 ok
tober 1934", R. W., 1978-79, 929-937; HUYBRECHTS. L .. Economisch recht en misdri)J; 1986, 213-216; 
"Het beroepsverbod van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934: een bot zwaard van een blindejustitie", 
R. W., 1991-92, 1034-1036; "Omirent de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders en zaak
voerders van vennootschappen", C.B.R., 1993, 20-25; "Vermogensdelicten", C.B.R., 1995, 77-81; LIE
VENS, J .. "Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd door de anti-crisiswet van 4 augustus 
1978". T.B.H., 1979, 29-43; RALET, O., Responsabilités des diri[?eants de sociétés, 1996, 329-343; 
VEROUGSTRAETE, 1., Manuel de la faillite et du concordat, 1998, 594-599. 
Het tweede type van beroepsverbod - het rechterlijk beroepsverbod uit te spreken door de rechtbank van 
koophandel - werd in het K.B. nr. 22 ingevoerd door de wet van 4 augustus 1978 toi economische her
oriëntering (B.S .. 17 augustus 1978). 
(6) Dit vroegere beroepsverbod werkte dus van rechtswege, zodat de strafrechter dit niet diende uit te spre
ken (Cass., 13 juli 1936, Pas., 1936, I, 351) en had in principe een definitief karak ter, daar het K.B. nr. 22 
niet voorzag in een intrekking van het verbod. Zolang de veroordeling bleef bestaan, bleef het hieraan 
gekoppeld beroepsverbod uitwerking hebben. Enkel door een herstel in eer en rechten of door een amnes
tiewet kon het beroepsverbod worden opgeheven; een genademaatregel die steeds de veroordeling onaan
getast laat, kon dan ook het beroepsverbod niet opheffen (DE WILDE, L., "Het vernieuwde K.B. nr. 22 
van 24 oktober 1934", R. W., 1978-79, 933; Corr.Turnhout, 22 oktober 1991, rep.nr. 2368, inzake S., 011-

uitg.). Daar het beroepsverbod niet door de strafrechter werd uitgesproken, kon ook in de cassatieprocedu
re tegen de strafrechtelijke vcroordeling waaraan het verbod vcrbonden was. geen ontvankelijk middel 
worden aangevoerd dat enkel het beroepsverbod betrof (HUYBRECHTS. L., "Vermogcnsdelicten", 
C.B.R., 1995, 80). 
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Het oorspronkelijk wetsvoorstel dat heeft geresulteerd in de wet van 2 juni 1998 had 
enkel tot doel de fiscale misdrijven toe te voegen aan de lijst van strafbare feiten 
waarop het automatisch beroepsverbod betrekking heeft (7). Tijdens de parlementai
re bespreking werd het wetsvoorstel echter uitgebreid teneinde de strafrechter de 
mogelijkheid te bieden het beroepsverbod met een beperkte tijdsduur uit te spreken 
(8). Het vroegere verbod werd niet uitgesproken door de rechter, maar was van 
rechtswege van toepassing op de veroordeelde personen en had aldus niet het karak
ter van een straf, maar van een burgerlijke onbekwaamheid (9). Het werd in de 
rechtsleer dan ook omschreven ais een veiligheidsmaatregel (10). 

Aangezien thans het beroepsverbod moet worden opgelegd door de strafrechter, dit 
beroepsverbod een facultatief karakter kent en uit de wettekst niet ondubbelzinnig 
blijkt dat het een beveiligingsmaatregel is ( 11 ), zijn we van oordeel dat het actueel 
vennootschaps-beroepsverbod - zoals gewijzigd door de wet van 2 juni 1998 - moet 
gekwalificeerd worden ais een bijkomende straf (12). Deze kwalificatie van het ac
tueel beroepsverbod ais straf, heeft uiteraard rechtstreekse gevolgen voor de tempo
rele gelding van de wet van 2 juni 1998. Tevens kan dit beroepsverbod-straf dan uit
gesproken worden met uitstel conform artikel 8 van de wet van 29 juni 1964, wat 
zeker de individualisering van straftoemetingsbeslissing ten goede komt. 

Het thans opgeheven automatisch en definitief karakter van het beroepsverbod uit 
artikel 1 en Ibis van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 werd in de rechtsleer sterk 
bekritiseerd (13) en werd ook om deze specifieke aard zeer recent door het Arbitra
gehofbeschouwd ais een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (14). 

(7) Zie het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger GIET in Pari.St., Kamer. 1997-98, nr. 1311 /1. Deze 
fiscale misdrijven staan volgens de indiener van het wetsvoorstel bovenaan op de criminele hitparade. 
(8) Zie de amendementen in Pari.St., Kamer, 1997-98, nrs. 1311/2 - 1311/3 - 1311/4. 
(9) Verslag aan de Koning bij het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 (B.S., 27 oktober 1934); SCREVENS, 
R., L'interdiction prc,fessionnelle en droit pénal, 1957, p. 302, nr. 265; Cass., 13 juli 1936, Pas., 1936, I, 
351; Corr.Turnhout, 22 oktober 1991, rep.nr. 2368, inzake S., onuitg. 
(10) DE WILDE, L., "Het vernieuwde K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934", R.W., 1978-79, 932; HUY
BRECHTS, L., "Vermogensdelicten", C.B.R., 1995, 79. 
(11) Cf. inzake de verbeurdverklaring bv.: Cass., 16 maart 1970, Arr.Cass., 1970, 675; R.W., 1970-71, 
785, met noot V ANDEPLAS, A.; Cass., 23 december 1986, Arr.Cass., 1986-87, 561; R. W., 1987-88, 943, 
met noot MERCKX, D. 
(12) Volksvertegenwoordiger GIET heeft het automalisch gevolg van het beroepsverbod afgeschaft in 
zijn eerste amendement op zijn eigen wetsvoorstel en vermeldt hierbij in de verantwoording dat de magis
traat bij wie het dossier aanhangig is gemaakt, het best geplaatst is om te oordelen of die "bijkomende 
straf' al dan niet moet worden toegepast (eigen nadruk; zie amendement nr. 1 in Pari.St., Kamer, 1997-
98, nr. 1311 /2, p. 3). Het valt te betreuren dat de specifieke juridische aard van het beroepsverbod niet aan 
de orde is geweest tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de bevoegde kamercommissie (zie 
Pari.St., Kamer, 1997-98, nr. 1311/5). 
( 13) Zic bv. HUYBRECHTS, L., "Het beroepsverbod van hel K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 : een bot 
zwaard van een blindejustitie", R. W., 1991-92, (1034), 1035-1036, nr. 5, waaraan ook wordt gerefereerd 
in de parlementaire voorbereiding van de wet van 2juni 1998 (Pari.St., Kamer, 1997-98, nr.1311/3, p. 2 
ennr.1311/5,p.2). 
(14) Arbitragchof, 27 mei 1998, B.S., 3 september 1998, 28511-28515; Arbitragehof, 15 juli 1998, B.S., 
21 augustus 1998, 27022-27025; V AN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlij
nen, 1998, 365. De modaliteiten van het beroepsverbod - het automatisch en nict in tijdsduur beperkt ka
rakter, de afwezigheid van vordering van hct O.M., van debat voor de strafrechter en van motivering 

.. ./ ... 
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Door de wijziging van de juridische natuur van het beroepsverbod naar een straf, kan 
men zich afvragen of dit actueel vennootschaps-beroepsverbod thans voor het onder
nemingsleven niet moet getypeerd worden als "een scherp zwaard van een bedacht
zame strafrechtsjustitie" ( 15). 

De nieuwe wet van 2 juni 1998 bevat een specifieke overgangsregeling voor het 
beroepsverbod dat v66r de inwerkingtreding van deze wet ( 1 september 1998) is tot 
stand gekomen. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 juni 1998 blijft dit vroe
gere beroepsverbod na de inwerkingtreding van de wet van kracht totdat tien jaar zijn 
verstreken sedert de datum van de veroordeling die tot het verbod aanleiding heeft 
gegeven (16). Deze specifieke overgangsregel dekt evenwel niet ieder temporeel toe
passingsprobleem inzake het nieuwe vennootschaps-beroepsverbod. Algemeen kun
nen naar onze mening de volgende drie tijdshypothesen onderscheiden worden: 

• Primo: misdrijf VANAF 1 september 1998 (zijnde de datum van inwerkingtre
ding van de wet van 2 juni 1998). Het beroepsverbod ais nieuwe bijkomende 
straf uit het gewijzigde K.B. nr. 22 is slechts van toepassing op de misdrijven 
gepleegd NA de inwerkingtreding van de wet van 2juni 1998, m.a.w. op misdrij
ven gepleegd vanaf I september 1998 (toepassing van de non-retroactiviteitsre
gel uit artikel 2 Sw., 7 EVRM en 15 BUPO). 

• Secundo: veroordeling VOOR 1 september 1998. Het reeds op het ogenblik van 
de inwerkingtreding van de wet van 2 juni 1998 bestaand beroepsverbod veran
dert van een definitief naar een tijdelijk automatisch gevolg, met beëindiging 10 
jaar na datum van de strafrechtelijke veroordeling waaraan het verbod gekoppeld 
is. Dit gel dt al dus voor de strafrechtelijke veroordeling ( en het hieraan verbonden 
beroepsverbod) die werd uitgesproken v66r de inwerkingtreding van de wet van 

.. ./ ... 
terzake in het vonnis -, gaan volgens het Arbitragehof verder dan noodzakelijk om de doelstelling van het 
vertrouwen in de handel te bereiken, zodat de vroegere voorschriften uit artikel 1 en 1 bis uit het K.B. nr. 
22 de evenredigheidstoets niet kunnen doorstaan (Arbitragehof, 27 mei 1998, B.5; Arbitragehof, 15 juli 
1998, B.7). Het Hof oordeelt tevens dat deze maatregelen een zeer ernstige beperking van de vrijheid van 
handel en nijverheid vormen (ibid.). 
De beide arresten betreffen een prejudiciële vraag in een strafrechtsprocedure waarin de beklaagde we
gens overtreding van het beroepsverbod wordt vervolgd. ln de strafrechtsprocedure die resulteerde in het 
arrest van 27 mei 1998 werd de beklaagde 30 jaar geleden veroordeeld lot een gevangenisstraf van vier 
maanden wegens een gewone diefstal van vijf paar sokken in een warenhuis toen hij 21 jaar oud was. Der
gelijke toestanden verklaren ten voile de terechte kritiek in de rechtsleer, waaraan in vorige voetnoot 
wordt gerefereerd. 
( 15) Voordien werd het beroepsverbod ais automatisch gevolg door HUYBRECHTS omschreven ais een 
"bot zwaard van een blinde justitie" (HUYBRECHTS, L, "I.e.", R. W., 1991-92, 1034-1036). De casus uit 
het in vorige voetnoot geciteerd arrest van het Arbitragehof dd. 27 mei 1998 illustreert dit ten voile. 
( 16) De overgangsregel werd ingevoerd door een amendement van volksvertegenwoordigers LANDUYT 
en V ANDENBOSSCHE teneinde mogelijke onduidelijkheden en betwistingen te vermijden aangaande 
de vroegere beroepsverboden (zie amendement nr. 5 in Pari.St., Kamer, 1997-98, nr. 1311/3, p. 4). In de 
aanvankelijke tekst werd enkel vermeld dat het vroeger toegekend verbod van kracht bleef na de inwer
kingtreding, doch in een later amendement werd de actuele tekst opgenomen (Pari.St., Kamer, 1997-98, 
nr. 1311/4, p. 2). 
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2 juni 1998 (17). Blijft wel voor dit vroeger beroepsverbod de vraag naar de ge
volgen van de hoger geciteerde rechtspraak van het Arbitragehof (18), nu dit 
vroegere beroepsverbod in de verdere actuele uitwerking slechts inzake de tijds
duur wordt aangepast en het automatisch karakter geheel behouden blijft. Een 
nieuwe prejudiciële vraag zal hieromtrent duidelijkheid moeten brengen. Indien 
vervolgens de strafrechtelijke veroordeling reeds dateert van meer dan tien jaar 
v66r 1 september 1998, eindigt het vroegere beroepsverbod op deze datum van 
inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

• Tertio: misdrijf VOOR en veroordeling VANAF 1 september 1998. Blijft echter 
de hypothese van het misdrijf vermeld in het K.B. nr. 22 dat gepleegd werd v66r 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 2 juni 1998, maar waarvoor geen ver
oordeling bestond op 1 september 1998 ais datum van inwerkingtreding. Ons in
ziens zal terzake geen beroepsverbod gelden, noch ais automatisch gevolg, noch 
ais bijkomende straf. Het vroegere automatisch gevolg gekoppeld aan de welbe
paalde strafrechtelijke veroordeling bestaat namelijk niet meer op het ogenblik 
van de veroordeling en kan aldus in rechte geen uitwerking meer hebben, terwijl 
de nieuwe (bijkomende) straf niet retroactief kan worden toegepast. Zo ontstaat 
door de wetswijziging van 2 juni 1998 een (tijdelijk) rechtsvacuüm inzake het 
vennootschaps-beroepsverbod. De temporele tussencategorie van het misdrijf 
v66r en de veroordeling nà de inwerkingtreding van de nieuwe wet ontsnapt alzo 
aan elk vennootschaps-beroepsverbod! Dit is het strafrechtelijk-technisch gevolg 
van de wijziging van de juridische aard van het beroepsverbod. 

Het actueel geldend beroepsverbod is ais bijkomende strafsanctie van facultatieve 
en tijdelijke aard. De strafrechter "kan" dit beroepsverbod opleggen en bepaalt dan 
in zijn uitspraak de duur ervan met een minimum van drie jaar en een maximum van 
tien jaar ( artikel I in fine en artikel 1 bis, 2de !id van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 
1934) ( 19). De duur van dit strafrechtelijk beroepsverbod komt alzo overeen met het 
beroepsverbod dat de rechtbank van koophandel in het kader van de civiele faillisse
mentsprocedure kan uitspreken (artikel 3bis, § 4 van het K.B. nr. 22). Daar het vroe
gere beroepsverbod van toepassing was zonder beperking in de tijd, verhinderde dit 
verbod steeds een automatische uitwissing van de veroordeling overeenkomstig arti
kel 619 Sv. (20). Thans zal nog enkel het beroepsverbod door de strafrechter uitge-

(17) Op datum van I september 1998 moet deze veroordeling ais bestaansgrond voor het beroepsverbod 
ons inziens nog niet in kracht van gewijsde zijn getreden. Het vroegere beroepsverbod trad weliswaar in 
vanaf het ogenblik dat de vcroordeling in krach! van gewijsde is getreden (DE WILDE, L.. "Het vernieuw
de K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 .. , R. W., 1978-79, 933; SCREVENS, R., L'interdiction professionnelle 
en droit pénal, 1957, p. 302, nr. 265), maar deze inwerkingtreding moet onderscheiden worden van de 
bestaansgrond. zijnde de veroordeling op zich. De strafrechtelijke veroordeling uitgesproken v66r l sep
tember 1998, maar op dat specifieke ogenblik nog niet definitief daar de termijn van hoger beroep of cas
satie nog niet verstreken was, zal dan ook naar onze mening resulteren in het beroepsverbod ais een auto
matisch en nu tot l O jaar beperkt gevolg. 
(18) Zie voetnoot 15. 
( 19) Het aanvankelijk voorstel bevatte enkel een mimumduur van vijf jaar (zie Pari.St., Kamer, 1997-98, 
nr. 1311/2). 
(20) Cass., 28 juni 1994, Arr.Cass., 1994, 666; DE SCHEPPER, L., "De uitwissing van veroordelingen .. , 
in Liber Amicorum Armand Vandeplas, 1994, (145), 156; HUYBRECHTS, L., "Vermogensdelicten", 
C.B.R., 1995, 80. 
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sproken voor meer dan drie jaar, een hinderpaal vormen voor een uitwissing van de 
veroordeling (artikel 619 Sv) (21). 

(21) Voorde uitzonderingsregel uit artikel 619, lid 2 Sv. moet namelijkgeen onderscheid worden gemaakt 
tussen de vervallenverklaring en ontzetting die door de rechter wordt opgelegd en deze die de wet zelf 
automatisch aan de veroordeling verbindt (DE SCHEPPER, L., "De uitwissing van veroordelingen", in 
Liber Amicorum Armand Vandeplas, 1994, ( 145), 154; DUPONT, L., Beginselen van Strafrecht, 1996-97, 
367). 
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§ 3. INHOUD V AN HET BEROEPSVERBOD 

Het in het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 geregelde beroepsverbod betreft de vol
gende functies: 

• de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap 
op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (22) 
of een cooperatieve vennootschap. Dit betreft ook bestuurders van een ven
nootschap met een Jouter burgerlijke activiteit en onder de vorm van een han
delsvennootschap (23) of bestuurders van een intercommunale vereniging 
opgericht in de vorm van een NV (24); 

• enige functie waarbij macht wordt verleend om één van die vennootschappen 
te verbinden; 

• de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België be
doeld in artikel 198, § 6, lste !id van de Vennootschappenwet (25); 

• het beroep van effectenmakelaar of correspondent effectenmakelaar; 
• het uitoefenen van een koopmansbedrijf (deze laatste activiteit wordt speci-

fiek in artikel 1 bis van het K.B. aangeduid). 

Deze functies mogen binnen de door de strafrechter vastgelegde duur niet uitge
oefend worden, noch persoonlijk, noch door een tussenpersoon (artikel 1 en artikel 
lbis). Wanneer men deze verboden functie toch uitoefent, is men strafbaar overeen
komstig artikel 4 van het K.B. nr. 22 (zie infra D), waarbij de gemeenrechtelijke re
geling inzake de deelneming toepasselijk wordt verklaard. De tussenpersoon die 
wetens en willens de verboden officiële functie voor de veroordeelde persoon uitoe
fent, kan beschouwd worden ais een strafbare deelnemer (26). Het heeft dan geen 
belang onder welke benaming de veroordeelde persoon zijn verboden bestuurs- of 
controlefunctie verdoezelt, zoals deze van technisch adviseur, lasthebber of een of 
andere ondergeschikte administratieve functie (27). 

(22) De PVBA werd in 1972 in het beroepsverbod uit het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 opgenomen. 
(23) Gent, 4 maart 1982, R.W., 1982-83, 2143; MERCKX, D. en VANDEPLAS, A., "Overzicht van 
rechtspraak inzake economisch strafrecht betreffende de periode 1984 - 1987", T.B.H., 1994, 135-136; 
SPREUTELS, J.P., "Chronique de jurisprudence (1982-1983)- Droit pénal des affaires", T.B.H., 1985, 
15. 
(24) Gent, 14 december 1978, R. W., 1978-79, 1659, met concl. Adv.-Gen. D'HAENENS. 
(25) Aangepast door artikel 3 van de wet van 2juni 1998 (B.S., 22 augustus 1998). 
(26) Cf. LIEVENS, J., "Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd door de anti-crisiswet van 4 
augustus 1978", T.B.H., 1979, 43. 
(27) DE WILDE, L., "Hel vernieuwde K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934", R. W., 1978-79, 933. 
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§ 4. VOORW AARDEN V AN HET BEROEPSVERBOD 

De strafrechter kan onder de volgende twee materiële voorwaarden het beroepsver
bod ais straf uit artikel I en lbis van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 opleggen: 

• het veroordelen van een beklaagde ais dader of deelnemer, 
• wegens één van de misdrijven die limitatief zijn opgesomd in artikel 1 a tot i 

van het K.B. nr. 22, in voltooide vorm of ais poging tot deze misdrijven. 

In de limitatieve lijst uit artikel 1 komen zowel misdrijven voor uit het gemeen
rechtelijk ais uit het bijzonder strafrecht, die ais algemene stam een fraudegedraging 
inhouden en aldus in hoofde van een persoon een oneerlijkheid en onbetrouwbaar
heid indiceren (28), die niet geschikt is voor beleidspersonen in het commercieel 
ondememingsleven. Deze limitatieve misdrijvenlijst wordt regelmatig door de wet
gever aangevuld met nieuwe misdrijven. Een van de laatste wijzigingen van het K.B. 
( door de wet van 2 juni 1998) heeft bijvoorbeeld het voor het ondernemingsstrafrecht 
belangrijke nieuwe misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen (artikel 1 g) 
aan de lijst toegevoegd, alsmede de gehele reeks van fiscale misdrijven (artikel 1 i) 
(29). Ook twee zeer recente strafwetten bevatten opnieuw aanvullingen van de limi
tatieve misdrijvenlijst uit artikel 1, met name met de misdrijven inzake de criminele 
organisaties ( de nieuwe artikelen 324bis en 324ter Sw.) (30) en met het misdrijf inza
ke private omkoping (de nieuwe artikelen 504bis en 504ter Sw.) (31). 

De actuele lijst uit artikel I bevat de volgende gemeenrechtelijke en bijzondere mis
drijven: 
- valsmunterij en namaking en vervalsing van bankbiljetten, aandelen, openbare ef
fecten, zegels, stempels, e.d. (artikel 1 a - b - c), 
- valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (artikel 1 d), 
- omkoping van openbare ambtenaren en knevelarij (artikel I e), 
- diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen, oplichting, private 
omkoping (32), heling en witwassen (33) (artikel 1 f), 

(28) DE WILDE, L., "Het vernieuwde K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934", R. W., 1978-79, 932. 
(29) Artikel 3, 2° en 3° van de wet van 2 juni 1998. Zoals supra in nr. 4 opgemerkt had het oorspronkelijk 
wetsvoorstel dat heeft geresulteerd in de wet van 2 juni 1998 precies ais objectief de fiscale misdrijven toe 
te voegen aan de lijst van strafbare feiten. De fiscale misdrijven staan volgens de indiener van het wets
voorstel bovenaan op de criminele hitparade (Pari.St., Kamer, 1997-98, nr. 1311/1, p. 3). 
(30) Wet van 10 januari 1999 betreffende de criminele organisaties (B.S., 26 februari 1999). 
(31) Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van de corruptie (B.S., 23 maart 1999). Zie terza
ke de bijdrage van A. DE NAUW in dit handboek inzake ondernemingsstrafrecht. 
(32) Ingevoegd door de wet van 10 februari 1999 (B.S., 23 maart 1999). 
(33) Ingevoegd door de wet van 6 april 1995 (B.S., 3 juni 1995). 

196 



HET VENNOOTSCHAPS-BEROEPSVERBOD UIT HET K.B. NR. 22 V AN 24 OKTOBER 1934 

- faillissementsmisdrijven (34 ), misbruik van vennootschapsgoederen (35), fictief in 
omloop brengen van handelseffecten, en overtreding van de bepalingen betreffende 
fondsbezorging van cheques of andere titels (artikel 1 g), 
- misbruik van voorkennis of insider trading (36) (artikel 1 h), 
- fiscale misdrijven (37) (o.m. inzake douane en accijnzen, inkomstenbelasting en 
BTW - artikel I i), 
- misdrijven inzake de criminele organisaties (38) (artikel 1 j). 

Het specifieke verbod een koopmansbedrijf uit te oefenen wordt in artikel 1 bis ge
koppeld aan een veroordeling wegens een faillissementsmisdrijf (artikel 489-489bis 
en 489ter Sw.) ofwegens misbruik van vennootschapsgoederen (artikel 492bis Sw.). 
Bij een strafrechtelijke veroordeling wegens dergelijk misdrijf kan de strafrechter 
aldus door een cumul van de verboden uit artikel 1 en Ibis van het K.B. nr. 22 tijde
lijk een quasi absoluut verbod opleggen om enige handelsactiviteit uit te oefenen, in 
een vennootschap of een eenmanszaak, persoonlijk of door een tussenpersoon. 

Het beroepsverbod kan opgelegd worden ongeacht de aard (gevangenisstraf of geld
boete) en omvang van de wegens deze misdrijven opgelegde hoofdstraf, die ook 
voorwaardelijk - en aldus met uitstel van tenuitvoerlegging overeenkomstig artikel 8 
van de probatiewet van 29 juni 1964 - mag uitgesproken zijn. In de vroegere regeling 
van het automatisch gevolg was dit beroepsverbod van rechtswege verbonden aan 
een veroordeling tot een vrijheidsstraf van ten minste 3 maanden (39). Thans kan de 
strafrechter ook een beroepsverbod opleggen wanneer hij bijvoorbeeld de beklaagde 
veroordeelt tot een geldboete desgevallend met uitstel van tenuitvoerlegging. Een 
aanzienlijke geldboete ais hoofdstraf en een temporeel uitgebreid beroepsverbod ais 
bijkomende strafkan ter sanctionering van ondernemingsmisdrijven vaak efficiënter 
zijn dan de vrijheidsstraf. 

Overeenkomstig artikel 2 van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 kan ook een ver
oordeling van een buitenlands rechtscollege tot één van de in artikel 1 opgesomde 
misdrijven, aanleiding geven tot het opleggen van een tijdelijk beroepsverbod door 

(34) Ingevoegd door de wet van 8 augustus 1997 (B.S., 28 oktober 1997). 
(35) Ingevoegd door de wet van 2juni 1998 (B.S., 22 augustus 1998). Dit misdrijfvan misbruik van ven
nootschapsgoederen werd door de nieuwe faillissementswet van 8 augustus 1997 (B.S., 28 oktober 1997) 
in artikel 492bis Sw. ingevoerd. Zie inzake dit misdrijf o.m. DE NAUW, A., "Misbruik van goederen of 
van het krediet van de rechtspersoon", R. W., 1997-1998, 521-529; GEENS, K., "Een "nieuw" strafbaar 
misbruik: dat van vennootschapsgoederen", in Liber Amicorum Jean-Pierre LAGAE, 1998, 51-63; LOS
SY, S., Misbruik van vennootschapsgoederen, Advocatenpraktijk, 1998; TILLEMAN, B. en TRAEST, 
Ph., "Een nieuw misdrijf: misbruik van vennuulschapsgoederen", in BRAECKMANS, H., DIRIX, E. en 
WYMEERSCH, E., Faillissement en Gerechtelijk Akkoord, 1998, 421-472. 
(36) Ingevoegd door de wet van 9 maart 1989 (B.S., 9 juni 1989) en vervangen door de wet van 4 december 
1990 (B.S., 22 <lecember 1990). 
(37) Ingevoegd door de wet van 2 juni 1998 (B.S., 22 augustus 1998). 
(38) Ingevoegd door de wet van 10 januari 1999 (B.S., 26 februari 1999). 
(39) Zie artikel I van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 v66r de wijziging door de wet van 2 juni 1998. 
Het eerste voorstel tot wijziging in een door de rechter op te leggen verbod behield deze strafvoorwaarde 
(zie Pari.St., Kamer, 1997-98, nr. 1311/2). 
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de kamer van inbeschuldigingstelling van een Belgisch hof van beroep ( 40). In deze 
Belgische op de buitenlandse veroordeling volgende procedure dient de kamer van 
inbeschuldigingstelling de volgende twee zaken vast te stellen: 

1. de veroordeling van de buitenlandse rechter moet betrekking hebben op een feit 
dat volgens de Belgische wet één van de misdrijven uitmaakt opgesomd in artikel 
1; zowel de misdrijfkwalificatie in de buitenlandse veroordeling ais de misdrijf
kwalificatie naar de Belgische strafwet moet getoetst worden aan de misdrijven
lijst van artikel 1; 

2. de veroordeling van de buitenlandse strafrechter moet in kracht van gewijsde zijn 
getreden. 

(40) Ook voor de wijziging door de wet van 2 juni 1998 kon een definitieve beslissing van een buitenlands 
rechtscollege resulteren in een Belgisch beroepsverbod, na een exequatur door de K.!. Reeds tijdens de 
parlementaire voorberciding van één van de vorige wijzigingswetten (wet van 4 augustus 1978) werd ge
probeerd de K.!. het verbod te laten uitspreken (zie DE WILDE, L., "Het vernieuwde K.B. nr. 22 van 24 
oktober 1934", R. W., 1978-79, 934). Hierop hebben we dus ongeveer 20 jaar moeten wachten. 
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§ 5. OVERTREDING V AN HET BEROEPSVERBOD 

Het overtreden van het door de strafrechter opgelegd tijdelijk beroepsverbod wordt 
strajbaar gesteld in artikel 4, 1 ste !id van het K.B. nr. 22 met correctionele straffen, 
m.n. een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete van 1.000 tot 
10.000 frank en vormt alzo op basis van de in de wet bepaalde straf een wanbedrijf 
(41). Ook het overtreden van het door de rechtbank van koophandel uitgesproken 
beroepsverbod (cf. artikel 3bis van het K.B.) wordt op dezelfde wijze strafbaar ge
steld. De probatiewet van 29 juni 1964 met de opschorting en het uitstel is toepasse
lijk op het misdrijf van het overtreden van het vennootschaps-beroepsverbod. Wei 
kan de strafrechter niet ais probatievoorwaarde bij een uitstel opleggen dat de betrok
kene zijn toestand moet regulariseren binnen het jaar, daar hij al dus aan de beklaagde 
toestemming zou verlenen om de strafwet nog een jaar ongestraft te blijven overtre
den (42). 

Artikel 4, 2de lid stipuleert vervolgens dat op dit misdrijf al de bepalingen van boek 
Ivan het Strafwetboek van toepassing zijn met inbegrip van hoofdstuk VII inzake de 
strafbare deelneming en artikel 85 inzake de verzachtende omstandigheden bij 
wanbedrijven ( 43). De mededader of medeplichtige - in de zin van de artikelen 66 en 
67 Sw. - aan een strafbare schending van het beroepsverbod door een derde is aldus 
strafbaar. Strafbare deelneming vereist wel steeds dat de deelnemer weet dat hij door 
zijn daden deelneemt aan het beroepsverbodmisdrijf van een derde persoon en dat hij 
het opzet heeft om door zijn daden bij te dragen tot het realiseren van het beroepsver
bodmisdrijf (44). Deelneming kan bijvoorbeeld bestaan wanneer de tot het beroeps
verbod veroordeelde persoon een tussenpersoon of stroman inschakelt die in af
spraak met en ten voordele van de veroordeelde de verboden bestuurs- of controle
functie uitoefent. Deze via tussenpersonen gecamoufleerde inbreuken zijn wel zeer 
moeilijk opspoorbaar, tenzij na faillissement (45). 

Een effectieve uitoefening van de verboden functie in de vennootschap is niet ver
eist; het misdrijf wordt ook gepleegd door een persoon die voor de verboden functie 
de oprichtingsakte ondertekent en die vervolgens zelf nooit daadwerkelijk in die 
functie is opgetreden ( 46). De wetgever wil namelijk vermijden dat de onbetrouwba-

(41) Zie voor de burgerlijke sancties (al dan niet nietigheid van benoeming en rechtshandeling): LIE
VENS, J., "Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, zoals gewijzigd door de anti-crisiswet van 4 augustus 
1978", T.B.H., 1979,42. 
(42) Antwerpen. 18 oktober 1991, R. W., 1991-1992, 678. 
(43) Door toepassing van artikel 85 Sw. kan de strafrechter in de wettelijke strafmaat "en" vervangen door 
"of' en alzo alleen een geldboete uitspreken, desgevallend onder het in artikel 4, eerste lid bepaalde mini
mum. 
(44) Cf. inzake het schuldbestanddeel inzake deelneming: Cass .. 18 mei 1993,Arr.Cass., 1993, 510; R. W., 
1994-1995, 359, met noot SPRIET. B. 
(45) HUYBRECHTS, L., "Het beroepsverbod van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934: een bot zwaard 
van een blindejustitie", R.W., 1991-92, 1036 en ··omtrent de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen•·, C.B.R .. 1993, 24-25. 
(46) Antwerpen, 17 oktober 1991, R. W., 1991-92, 1034. met noot HUYBRECHTS, L.; tevens Cass., 26 
februari 1980, Arr.Cass., 1979-80, 771; DETIENNE, J., Droit pénal des affaires, 1989, 296; DE WILDE, 
L.. "Het vernieuwde K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934", R. W., 1978-79, 937; MERCKX, D., "Overzicht 
van rechtspraak van economisch strafrecht (periode 1991 - 31 juli 1993)", T.B.H., 1994, (176), 221. 
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re persoon zelfs maar in de mogelijkheid wordt gesteld om nadeel te berokkenen 
(47). Het beroepsverbod geldt dan ook voor zowel de actieve als voor de slapende 
vennootschap ( 48) en eveneens voor vennootschappen die een louter burgerlijke ac
tiviteit hebben, maar de vorm hebben van een handelsvennootschap ( 49) of op een 
intercommunale vereniging opgericht in de vorm van een NV (50). 

Niettegenstaande de strafbaarstelling van artikel 4, eerste lid van het K.B. nr. 22 geen 
melding maakt van een moreel of subjectief misdrijjbestanddeel, is een dergelijk 
bestanddeel ook voor het bestaan van een beroepsverbodmisdrijf vereist (51). Naar 
onze mening zal de onachtzaamheid of culpa ais schuldbestanddeel volstaan, zodat 
het misdrijf hetzij opzettelijk, hetzij onopzettelijk kan begaan worden. Een onacht
zaam of nalatig optreden houdt in dat de beklaagde zich niet gedragen heeft als ieder 
normaal en zorgvuldig persoon in dezelfde concrete omstandigheden. W anneer dan 
de wegens het beroepsverbod-misdrijf vervolgde beklaagde met een zekere graad 
van geloofwaardigheid de naleving van de zorgvuldigheidsplicht kan aantonen, zal 
de strafvervolgende partij het expliciet bewijs van aanwezigheid van onachtzaam
heid moeten leveren, bij gebrek waarvan de beklaagde moet worden vrijgesproken. 
Indien de beklaagde niet opzettelijk doch enkel op onzorgvuldige wijze de verboden 
functie heeft uitgeoefend, is een strafbare deelneming uiteraard uitgesloten. 

Het onwettig uitoefenen van een door de strafrechter tijdelijk verboden functie is een 
voortdurend misdrijf dat blijft bestaan zolang de verboden functie binnen de door de 
strafrechter opgelegde tijdsduur behouden blijft (52) en dat te lokaliseren is op de 
maatschappelijke zetel van de vennootschap (53). Het misdrijf neemt een aanvang 
bij de benoeming in de akte van de vennootschap en eindigt slechts met het ontslag, 
de herroeping of het verstrijken van de tijdsduur van het mandaat (54) of nu uiteraard 
na het verstrijken van de door de strafrechter bepaalde tijdsduur. 

(47) HUYBRECHTS, L., "Het beroepsverbod van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934: een bot zwaard 
van een blinde justitie", R. W., 1991-92, (1034), 1035, nr. 3. 
(48) HUYBRECHTS, L., ibid. 
(49) Gent, 4 maart 1982, R.W., 1982-83, 2143; MERCKX, D. en VANDEPLAS, A., "Overzicht van 
rechtspraak inzake economisch strafrecht betreffende de periode 1984 - 1987", T.B.H., 1994, 135-136; 
SPREUTELS, J.P., "Chronique de jurisprudence (1982-1983) - Droit pénal des affaires", T.B.H., 1985, 
15. 
(50) Gent, 14 december 1978, R. W., 1978-79, 1659, met concl. Adv.-Gen. D'HAENENS. 
(51) Voor het bestaan van een misdrijf is namelijk steeds een materieel en moreel bestanddeel vereist, 
zelfs wanneer het moreel bestanddeel niet uitdrukkelijk in de incriminatie is voorzien (Cass., 13 december 
1994, Arr.Cass., 1994, 1104; R. W., 1995-1996, 533, met noot SPRIET, B.). Zie bijvoorbeeld recent voor 
een stratbaarstelling die geen expliciet schuldbestanddeel bevat: Cass., 18 februari 1997, Arr. Cass., 1997, 
241, nr. 92; Cass., 18 februari 1997, Arr.Cass., 1997, 243, nr. 94. 
(52) Antwerpen, 18 oktober 1991, R.W., 1991-1992, 678; Corr.Hasselt, I0juni 1981, R.W., 1983-84, 
1632, met noot VANDEPLAS, A. 
(53) Corr.Hasselt, 10 juni 1981, R. W., 1983-84, 1632, met noot VANDEPLAS, A. 
(54) VANDEPLAS, A., "Betreffende het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934", R. W., 1983-84, 1633. 
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De vijfjarige verjaringstermijn van de strafvordering (artikel 21 V.T.Sv.) zal dan ook 
slechts vanaf dit laatste ogenblik beginnen te !open. Ook wanneer het beroepsver
bodmisdrijf een aanvang neemt op Belgisch grondgebied en vervolgens wordt ge
continueerd in het buitenland, blijft het beroepsverbodmisdrijf ais één enkel geheel 
strafbaar in België bij toepassing van het territorialiteitsbeginsel uit artikel 3 Sw. 
(55); het blijft m.a.w. een territoriaal misdrijf. Indien het beroepsverbodmisdrijf start 
in het buitenland en geheel buiten Belgisch grondgebied blijft, is dit te beschouwen 
ais een extraterritoriaal wanbedrijf dat in België enkel vervolgbaar en bestrafbaar is 
overeenkomstig de extraterritoriale penale jurisdictievoorschriften (bv. voor een 
Belg: artikel 7 V.T.Sv.). 

(55) Ook het deel van het voortdurend beroepsverbodmisdrijf dat werd gepleegd in het buitenland wordt 
gelokaliseerd op Belgisch grondgebied bij toepassing van de objectieve ubiquiteitstheorie, waardoor het 
gehele beroepsverbodmisdrijf wordt beschouwd ais een territoriaal misdrijf (zie algemeen inzake de ubi
quiteitstheorie ais lokalisatiecriterium: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 152-153 en het Tehe
ran-cheque arrest: Cass., 29 januari 1979, Arr.Cass., 1978-79, 575; en in het bijzonder voor een voortdu
rend misdrijf, partieel in België en partieel in het buitenland: Cass .. 16 mei 1989, Arr.Cass., 1988-89, 
1076 met con!. van Adv.-Gen. R. DECLERCQ). De beperkende materiële en formele voorwaarden inzake 
extraterritoriale jurisdictie uit artikel 6 e.v. V.T.Sv. zijn dan ook niet toepasselijk. 
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GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN EN MISDRIJVEN UIT HET ONDERNEMINGSSTRAFRECHT 

§ 1. INLEIDING 

In een recente studie inzake het sociaal strafrecht werd nog een uitgebreid onderzoek 
verricht omtrent het geheel van strafsancties en straftoemetingsregels uit het sociaal 
strafrecht ( 1) ais een zeer belangrijke penale discipline voor de ondememing. Het 
leek ons daarom aangewezen in deze bijdrage slechts in te gaan op een welbepaald 
component uit het globale strafsanctiestelsel van het ondememingsstrafrecht, met 
name de samenloopregeling, met dan een bijzondere aandacht voor de betekenis van 
de lex specialis - lex generalis norm tegenover het straftoemetingsvoorschrift van de 
eendaadse of ideële samenloop. 

( 1) Zie ROZIE. M. en ROZIE. J. "Rechterlijke uitspraken naar aanleiding van sociaal-rechtelijke misdrij
ven", in VAN LIMBERGEN. G .. (ed.), Sociaal Strafrecht, 1998, 113-135, alsmede in hetzelfde handboek 
een onderdeel in de studie van RAUWS, W., "Sociaalrechtelijke misdrijven en hun stratbaarstelling", 61-
66. Tevens: KEFER. F., Le droit pénal du travail, 1997, 351-481. 
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§ 2. ALGEMENE REGELING INZAKE DE SAMENLOOP V AN MISDRIJVEN 

Dat de wetgever in vele rechtsdomeinen waarmee de ondememing in aanraking 
komt (bv. het economisch, sociaal of fiscaal recht) nieuwe en bijzondere misdrijven 
creëert door het systematisch strafbaar stellen van (al dan niet gespecificeerde) in
breuken op de basiswetgeving en op de uitvoeringsreglementering, verhindert in be
ginsel niet dat op de economische of sociale activiteit van de ondememing ook de 
gemeenrechtelijke misdrijfbepalingen uit boek II van het Strafwetboek van toepas
sing blijven (2). Dit heeft tot gevolg dat de ondememing bij de uitoefening van haar 
activiteit de misdrijfbepalingen van én het algemeen strafrecht én deze van het bij
zonder strafrecht (3) gelijktijdig of opeenvolgend kan overtreden en dat deze beide 
misdrijfbepalingen tezamen de grondslag kunnen vormen van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de ondememing. De ondememing kan uiteraard ook meer
dere inbreuken op het bijzonder strafrecht plegen. Indien de ondememing een rechts
persoon is, zal de strafrechter - gelet op de afwezigheid van strafrechtelijke aanspra
kelijkheid van de rechtspersoon in het actueel Belgisch strafrecht ( die vermoedelijk 
nog maar van korte duur zal zijn) - nog steeds de natuurlijke persoon moeten aandui
den die finaal strafrechtelijk aansprakelijk zal worden gesteld voor het ondeme
mingsmisdrijf, gepleegd door de rechtspersoon (4). 

Indien eenzelfde persoon (fysieke persoon of rechtspersoon) gelijktijdig of opeen
volgend twee of meer misdrijven heeft gepleegd, zonder dat hij reeds onherroepelijk 
veroordeeld was uit hoofde van één van deze misdrijven op het ogenblik dat hij het 
( of de) andere pleegde, spreekt men in het strafrecht van een samenloop van misdrij
ven (concursus delictorum) (5). 

(2) Zie bv. voor het sociaal (straf)recht: DECLERCQ, R., "Materieel-strafrechtelijke bepalingen in het 
sociale zekerheidsrecht", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken, 1979. I, ( 13), 
18; VERVLOET, J., "Strafrechtelijke aspecten van het sociaal recht", in Liber Amicorum F. Dumon, 
1983, (537), 542. Ook de teksten van A. DE NAUW en Ph. TRAEST in huidig boek illustreren dit. 
(3) De misdrijfbepalingen uit het algemeen strafrecht komen voor in het bijzonder gedeelte van het straf
wetboek (boek Il), terwijl de misdrijfnormen uit het bijzonder strafrecht terug te vinden zijn in het geheel 
van bijzondere strafwetten die niet in het strafwetboek zijn ingevoegd, noch geacht worden er logisch of 
integraal deel van uit te maken (DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strafrecht, 
1990, nrs. 68 en 71 ). 
(4) Zie algemeen: DERUYCK, F., De Rechtspersoon in het strafrecht, 1996 en bv. voor misdrijven uit het 
sociaal strafrecht: DERUYCK, F., "Daderschap en verantwoordelijkheid voor sociaalrechtelijke misdrij
ven", in VAN LIMBERGEN, G., (ed.), Sociaal Strafrecht, 1998, 93-111. 
(5) Zie nog recent: Cass., 9 mei 1995, Arr.Cass., 1995, 461. Het bcstaan van een definitieve strafrechtelij
ke veroordeling wegens het plegen van een misdrijf op het ogenblik dat een tweede misdrijf wordt begaan, 
sluit de aanwezigheid van samenloop tussen deze twee misdrijven uit, doch kan aanleiding geven toi de 
toepassing van een algemene of bijzondere herhalingsregeling. Na een definitieve veroordeling voor een 
eerste misdrijf, kan men opnieuw meerdere misdrijven plegen en zal de strafrechter dan de regels inzake 
de samenloop moeten combineren met deze van de herhaling (NYPELS, J. en SERVAIS, J., Le code pénal 
belge interprété, I, 1938, p. 221, nr. 2), waarbij eerst de regels betreffende de verplichte en facultatieve 
herhaling dienen te worden toegepast (DUPONT, L., "Wettelijke regelen inzake straftoemeting en hun 
onderlinge combinatie", in Strafrecht voor Rechtspractici, 1985, (113), 159-162). 
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De rechtsleer maakt terzake een onderscheid tussen de eendaadse of ideële samen
loop (concursus idealis), die bestaat wanneer eenzelfde feit meerdere misdrijven - in 
de betekenis van incriminatie - uitmaakt, en de meerdaadse of materiële samenloop 
(concursus realis) die aanwezig is van zodra afzonderlijke feiten verscheidene mis
drijven opleveren in hoofde van één persoon (6). Terecht stelt TROUSSE dat het 
onderscheid tussen de beide vormen van samenloop van misdrijven duidelijk tot ui
ting komt in de Nederlandstalige terminologie (7); "eendaadse" (m.a.w. eenheid van 
feit) tegenover "meerdaadse" (m.a.w. pluraliteit van feiten) samenloop. Of de ver
schillende samenlopende misdrijven door een enkel feit dan wel door afzonderlijke 
feiten worden opgeleverd, wordt in feite door de feitenrechter op soevereine wijze 
beoordeeld (8). 

Het Strafwetboek dat geen nauwkeurige inhoudelijke omschrijving van het begrip 
samenloop bevat, regelt in de artikelen 58 tot en met 65 en 82 - ais onderdeel van 
boek I - de straftoemeting voor deze beide vormen van samenloop van misdrijven. 
Deze algemene regeling van het gemeenrechtelijk strafrecht is overeenkomstig het 
schamierartikel 100 Sw. toepasselijk op de misdrijven die worden omschreven in de 
bijzondere strafwetten, behoudens andersluidende bepalingen. De meeste strafwet
ten uit het bijzonder strafrecht bevatten geen andersluidende bepalingen inzake de 
samenloop van misdrijven, zodat de straftoemetingstechnieken uit boek I van het 
Strafwetboek zeer vaak integraal gelden wanneer zich een eendaadse of meerdaadse 
samenloop voordoet tussen gemeenrechtelijke en bijzondere ondememings
misdrijven, alsmede tussen twee of meerdere bijzondere ondememingsmisdrijven 
onderling (9). 

I. Meerdaadse samenloop tussen gemeenrechtelijke en bijzondere onderne-
mingsmisdrijven 

Wat het desgevallend bestaan van een meerdaadse samenloop (concursus realis -
meerdere misdrijven door afzonderlijke gedragingen) betreft alsmede van het toe te 
passen systeem van straftoemeting, stellen zich niet onmiddellijk specifieke proble
men in de verhouding tussen het gemeenrechtelijk strafrecht en het bijzonder straf-

(6) Raadpleeg o.rn.: DUPONT. L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belf;isch Strafrecht, 1990, 485-
486; HENNAU, C. en VERHAEGEN, J., Droit pénal E;énéral, 1991, 363; TROUSSE, P.E., "Les princi
pes généraux du droit pénal positif belge", in Les Novel/es, Droit Pénal, i, 2, 1962, nrs. 3200, 3215 en 
3268; SCHUIND, G. en VANDEPLAS, A., Traité pratique de droit criminel, I, 147; VAN DEN WYN
GAERT, C., Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, 1991, I, 387-388; VANHOUDT, C.J. en CA
LEW AERT, W., Belgisch Strafrecht, 1976, II, 566-567. 
(7) TROUSSE, P.E., o.c., Les Novel/es, i, 2, nr. 3269. 
(8) Zie o.rn.: Cass., 25 april 1955, Arr.Cass., 1955, 705; Cass., 15 juni 1976, Arr.Cass., 1976, 705 ; Cass., 
9 novernber 1976, Arr.Cass., 1977, 283. Het Hof oefent wcl een controle in rechte uit, bv. Cass., 24 okto
ber 1955, Arr.Cass., 1956, 133, R. W., 1955-56, 1909, J. T., 1955, 726, met noot TROUSSE, P.E. (casus 
waarbij de feitenrechter twee verschillendc feiten zag, terwijl het volgens het Hof ging orn een enig straf
baar feit). 
(9) Zo kornt bv. in het sociaal strafrecht geen strafwet voor die artikel 65 Sw. inzake de eendaadse samen
loop en het voortgezet rnisdrijf uitsluit (KEFER, F., Le droit pénal du travail, 1997, 458; ROZIE, M. en 
ROZIE, J. "Rechterlijke uitspraken naar aanleiding van sociaal-rechtelijke rnisdrijven", in VAN LIM
BERGEN, G., (ed.}, Sociaal Strafrecht, l 998, (] 13), 135). 
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recht. Zo kan een ondernemer bijvoorbeeld een misdrijf van private omkoping ple
gen en vervolgens op een ogenblik dat hij nog geen definitieve veroordeling heeft 
opgelopen wegens het omkopingsmisdrijf een strafbare inbreuk begaan op de beurs
wetgeving ( 10), waardoor de ondernemer zich bevindt in een toestand van meer
daadse samenloop van gemeenrechtelijke en bijzondere misdrijven. 

Vaak zullen de samenlopende misdrijven wanbedrijven vormen, zodat de strafrech
ter bij het opleggen van correctionele straffen toepassing moet maken van het sys
teem van de beperkte cumulatie of samenvoeging van straffen uit artikel 60 Sw. De 
correctionele straffen worden dan samen opgelegd, zonder dat zij evenwel het dub
bele van het maximum van de zwaarste straf te boven mogen gaan; in geen enkel 
geval mag de correctionele vrijheidsstraf meer bedragen dan 20 jaar. Bij anderslui
dende bepalingen in de bijzondere strafwet, zullen deze conform artikel 100 Sw. pri
meren op de gemeenrechtelijke samenloopvoorschriften (11). 

II. Het voortgezet of collectief ondernemingsmisdrijf 

Wanneer de strafrechter echter de verscheidene samenlopende ondernemingsmis
drijven verbonden acht door een eenheid van misdadig opzet, beschouwt hij al deze 
ondernemingsmisdrijven als een voortgezet of collectiefmisdrijf. Het voortgezet of 
collectief misdrijf bestaat uit verscheidene gedragingen van dezelfde (voortgezette) 
of van verschillende ( collectief) aard, die elk afzonderlijk strafbaar zijn, doch die 
geacht worden samen slechts één misdrijf uit te maken wegens de eenheid van opzet 
of voornemen bij de dader ( 12). De door eenheid van opzet eengemaakte misdrijven 
kunnen dus van verschillende aard zijn (13), zodat de strafbare feiten inhoudelijk 
mogen verschillen zowel in juridische ais in feitelijke componenten, en uiteindelijk 
elk misdrijf (gemeenrechtelijk misdrijf en misdrijf uit het sociaal of economisch of 
fiscaal strafrecht) deel kan uitmaken van een voortgezet of collectief misdrijf. Dit 
belangrijk strafrechtelijk begrip van een voortgezet of collectief misdrijf kent een ju
risprudentiële oorsprong, maar werd door de wet van 11 juli 1994 in artikel 65, 1 ste 
lid van het Strafwetboek ingevoegd. 

( 10) Deze beide misdrijven worden in huidig handboek inzake het ondernemingsstrafrecht besproken in 
de bijdragen van respectievelijk A. DE NAUW en F. DERUYCK. 
( 11) Zie bv. de andersluidende samenloopnorm uit artikel 31 van de buitenlandse arbeidskrachtenwet - het 
K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 -, geciteerd door ROZIE, M. en ROZIE, J. "Rechtcrlijke uitspraken naar aan
leiding van sociaal-rechtelijke misdrijven", in VAN LIMBERGEN, G., (ed.), Sociaal Strafrecht, 1998, 
(113), 135). 
(12) Zie artikel 65, 1 ste lid Strafwetboek, DUPONT, L., en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch 
Strafrecht, 1990, nrs. 323 en 897; VANHOUDT, C.J., CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, 1976, Il, 
nrs. 625 - 626; zie voor een uitgebreide bespreking KUYL, J., "Over de eenheid van opzet", R. W., 1978-
79, 545 e.v.; recent voor het sociaal strafrecht: KEFER, F., Le droit pénal du travail, 1997, 455 e.v. 
(13) Cass., 5 juni 1979, Arr. Cass., 1978-79, 1159; Cass., 1 maart 1994, Arr.Cass., 1994, 215; R. W., 1994-
95, 467. 
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Misdrijven zijn een uitvoering van hetzelfde opzet wanneer deze onderling verbon
den zijn door eenheid van doel en verwezenlijking (14). Deze eenheidmakende fac
tor van eenzelfde opzet bij het voortgezet of collectief misdrijf moet inhoudelijk on
derscheiden worden van het begrip strafbaar opzet ais schuldvorm - constitutief be
standdeel van bepaalde misdrijven en van de aanwezigheid van vrije wil bij het han
delen ais algemene strafbaarheidsvoorwaarde (15). Dit onderscheid impliceert dat 
een voortgezet of collectief misdrijf kan bestaan uit opzettelijke en onopzettelijke 
misdrijven en zodoende geenszins beperkt mag worden tot de categorie van de op
zettelijke misdrijven, alsmede uit opzettelijke misdrijven die ais constitutief 
schuldbestanddeel een onderscheiden opzetvorm vereisen (16). Dit is bijvoorbeeld 
belangrijk voor een voortgezet of collectief misdrijf dat bestaat uit een aantal samen
lopende ondernemingsmisdrijven uit het sociaal strafrecht, daar voor vele sociaal
rechtelijke misdrijven ingevolge het stilzwijgen van de strafwetgever het moreel be
standdeel van de onachtzaamheid volstaat ais bestaansvoorwaarde van dit misdrijf 
( 17). Het zij tevens gesignaleerd dat het niet vereist is dat het opzet tot plegen van 
aile eengemaakte misdrijven reeds bij het eerste misdrijf aanwezig is; ook een voort
gezet of opeenvolgend opzet kan eenheidsmakend zijn (18). 

Op het vlak van de straftoemeting moet de strafrechter dan bij toepassing van artikel 
65, eerste !id Sw. slechts één straf uitspreken, met name de zwaarste straf (19), in 
plaats van gecumuleerde straffen overeenkomstig de meer gecompliceerde straf
toemetingsregeling bij meerdaadse of materiële samenloop van misdrijven (artikel 
58 e.v. Sw.). Inzake verjaring van de strafvordering begint de verjaringstermijn bij 
een voortgezet of collectief misdrijf te !open vanaf het laatst bewezen verklaard feit 
op voorwaarde dat tussen de verschillende feiten die het voortgezet of collectief mis
drijf vormen geen periode is verlopen die langer is dan de toepasselijke verjaringster
mijn, eventueel rekening houdend met stuiting of schorsing (20). 

(14) Zie o.m. meer recent Cass .• 27 juni 1990. Arr.Cass., 1989-90, 1397; Cass., 29 september 1992, 
Arr.Cass., 1991-92, 1148; Cass., 1 maart 1994, Arr.Cass., 1994, 215; R. W., 1994-95, 467, met noot 
SPRIET B .. Eenheid van doel impliceert dan dat de dader de misdrijven heeft gepleegd vanuit één alom
vattend voornemen datais overkoepelend gegeven aile misdrijven met elkaar verbindt. Het heeft dan geen 
belang of de verwezenlijking van het door de dader opgevatte doel op zichzelf strafbaar is (Cass., 12 de
cember 1978, Arr.Cass., 1978-79, 419; Cass .• 1 maart 1994, gecit.). 
( 15) Cass., 12 december 1978, Arr.Cass., 1978-79, 419; Cass., 1 maart 1994. Arr.Cass., 1994, 215; R. W., 
1994-95, 467. 
( 16) Zie Cass., 20 mei 1980. Arr.Cass., 1979-80, 1165; Cass., 1 maart 1994, Arr.Cass., 1994, 215; R. W., 
1994-95, 467. 
( 17) RAUS, W., "Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling in sociaal strafrecht". in VAN 
LIMBERGEN. G., (ed.), Sociaal Strafrecht, 1998, (15), 71. 
(18) Cass .• 27 juni 1990, Arr.Cas.1·., 1989-90, 1397; Cass., 1 maart 1994, Arr.Cass., 1994, 215; R.W., 
1994-95, 467; Cass., 5 september 1995, Arr.Cass., 1995, 745. 
(19) Zie voor een bespreking van een aantal strafvergelijkingsregels voor het bepalen van de zwaarte van 
straffen: DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., 1990, 135-137 en 488-490; SPRIET, B., "Vergelij
king van de zwaarte van straffen", R. W., 1993-94, 1302-1303; TROUSSE, P.E., "Les principes généraux 
du droit pénal positif belge", in Les Novel/es, Droit pénal, I, 1, 1956, nrs. 246-260. 
(20) Bv. recent: Cass., 5 september 1995,Arr.Cass., 1995, 745; Cass., 5 april 1996,Arr.Cass., 1996, 247; 
tevens: DE SWAEF, M., De verjaring bij voortgezet of collectief misdrijf, R. W., 1983-84, 2690-2691; 
VERSTRAETEN, R .• Handboek Strafvordering, o.c., 1994, nr. 140, p. 76. 
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Tot slot zij het voor het voortgezet of collectief ondememingsmisdrijf vermeld dat de 
vroegere jurisprudentiële regeling van de zogenaamde opslorping (gebaseerd op het 
gezag van gewijsde van een vroegere definitieve strafrechtelijke veroordeling) door 
een ingrijpen van de strafwetgever niet meer geldt. Thans is het systeem van het 
zogenaamd laattijdig vastgesteld eenheid van opzet toepasselijk, zoals de wetgever 
heeft ingevoerd bij wet van 11 juli 1994 in het tweede lid van artikel 65 van het Straf
wetboek (21). 

III. Eendaadse samenloop tussen gemeenrechtelijke en bijzondere onderne-
mingsmisdrijven 

Wanneer eenzelfde feit van een persoon een inbreuk vormt op meerdere straf
bepalingen van zowel het gemeenrechtelijk als bijzonder strafrecht of meer precies 
wanneer één enkele feitelijke of materiële gedraging (handeling, onthouding of 
veroorzaken van een gevolg) (22) van de ondernemer beantwoordt aan én een mis
drijfomschri jving die behoort tot het bijzonder gedeelte van het algemeen strafrecht 
én een misdrijfomschrijving die voorkomt in de bijzondere strafwetten, staan we in 
principe voor een situatie van eendaadse samenloop (concursus idealis) tussen een 
gemeenrechtelijk(e) en een bijzonder misdrijf(omschrijving); een eenheid van feit 
zal alzo resulteren in een meervoudigheid van overtreden strafbepalingen. Op het 
vlak van de straftoemeting mag dan - zoals voor het voortgezet misdrijf (supra nr. 5) 
- luidens artikel 65, eerste lid Sw. alleen de zwaarste straf worden uitgesproken (23). 
De Belgische eendaadse samenloopregeling kan aldus worden samengevat ais: een
heid vanfeit, meervoudigheid van incriminaties en eenheid van straf 

Een eendaadse samenloop tussen gemeenrechtelijke en bijzondere ondememings
misdrijven kan bestaan wanneer het misdrijf uit de ene overtreden strafbepaling uit 

(21) De strafrechter zal nu bij de straftoemeting voor het nieuwe misdrijf verbonden door eenheid van 
opzet met een reeds definitief beoordeeld misdrijf, moeten rekening houden met de reeds uitgesproken 
straffen. Indien deze reeds uitgesproken straffen voor een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoen
de lijken, spreekt de strafrechter zich nog enkel uit over de schuldvraag en verwijst hij vervolgens op het 
vlak van de straftoemeting in zijn beslissing naar de reeds uitgesproken straffen. Acht de strafrechter ech
ter de reeds uitgesproken straffen onvoldoende, dan kan hij nog nieuwe straffen uitspreken supplementair 
aan de reeds uitgesproken straffen, <loch met deze grens dat het geheel van de straffen het maximum van 
de zwaarste straf niet te boven mag gaan (zie tevens DUPONT, L., Beginselen van strafrecht, 1996-97, nr. 
658, p. 298). Dit nieuwe bestraffingssysteem van artikel 66, tweede !id Sw. is strenger dan de vroegere 
regeling, zodat dit bij toepassing van artikel 2, tweede !id Sw. geen retroactieve werking heeft (Cass .. 16 
november 1994, Arr.Cass., 1994, 971; Rec.Arr.Cass., 1995, 35, met noot STESSENS, G.; Cass., 25 april 
1996, Arr.Cass., 1996, 344). 
(22) Met eenzelfde feit wordt de materiële handcling bedoeld (zie CHARLES, R., "A propos de l'article 
65 du Code Pénal", in En hommage à Jean Constant, 1971, 81-93; raadpleeg tevens: DECLERCQ, R., 
"Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging", in Strafrecht voor Rechtspractici-lV, DUPONT, L. en 
SPRIET, B. (ed.), 1991, 181-182. 
(23) Bv.: Cass., 4 september 1990, Arr.Cass., 1990-91, 6 (eendaadse samenloop tussen eenvoudige bank
breuk en uitgifte van cheques zonder dekking, zodat artikel 65 Sw. wordt geschonden door een veroorde
ling tot twee afzonderlijke straffen). 
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het bijzonder strafrecht een constitutiefbestanddeel uitmaakt van de strafbare gedra
ging omschreven in de andere geschonden gemeenrechtelijke wetsbepaling (24). 
Zulke strafrechtelijke situatie van een concursus idealis kan zich voordoen bij het 
plegen van zowel opzettelijke misdrijven (bijvoorbeeld oplichting - infra nr. 8.1) ais 
onopzettelijke strafbare gedragingen (bijvoorbeeld onopzettelijke slagen en verwon
dingen, onopzettelijke doding of onopzettelijke brandstichting - nr. 8.2) uit het 
gemeenrechtelijk strafrecht. 

Het commune misdrijf van oplichting in de betekenis van artikel 496 Sw. bestaat 
wanneer iemand met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander 
toebehoort, zich zaken doet afgeven of leveren door het aanwenden van bepaalde be
drieglijke middelen, bestaande uit een valse naam, een valse hoedanigheid of een lis
tige kunstgreep (25). Wanneer dan het bedrieglijk middel van de oplichting tevens 
een inbreuk op het bijzonder strafrecht inhoudt, komt een eendaadse samenloop tot 
stand tussen de gemeenrechtelijke oplichting en het misdrijf uit de bijzondere straf
wet. Gelet op de in artikel 496 Sw. bepaalde maximumgevangenisstraf van 5 jaar, zal 
voor een toepassing van de straftoemetingsregel van artikel 65 Sw. vaak de strafbe
paald voor oplichting de zwaarste straf vormen. 

Klassiek is het voorbeeld van een ondernemer die koopwaar doet afgeven of leveren 
door het uitschrijven van een ongedekte bankcheque. Op deze wijze kan hij het com
mune oplichtingsmisdrijf (artikel 496 Sw.) plegen in eendaadse samenloop met het 
misdrijf van uitgifte van een ongedekte bankcheque uit het economisch strafrecht 
(artikel 61 uit de chequewet van 1 maart 1961) (26). De uitgifte van de ongedekte 
cheque vormt dan de listige kunstgreep om de oplichting te plegen. 

Ook de valse hoedanigheid ais tweede bedrieglijk middel van oplichting kan tevens 
een misdrijf opleveren uit het economisch strafrecht. Zo zijn in het economisch recht 
bepaalde commerciële activiteiten onderworpen aan een voorafgaande admini
stratieve en strafrechtelijk gehandhaafde vergunnings- of machtigingsplicht inzake 

(24) Wanneer een misdrijf een bestanddeel van een ander misdrijf uitmaakt is de strafrechter verplicht één 
enkele straf uit te spreken (Cass., 11 maart 1971, Arr.Cass., 1971, 669; Cass., 7 maart 1974, Arr.Cass., 
1974, 744; Cass., 20 juni 1975, Arr.Cass., 1975, 1127; Cass., 16 november 1976, Arr.Cass., 1977, 303). 
(25) Zic DE NAUW, A., lnleiding tot het bijzonder strafrecht, 1998, 3e ed., 223 c.v.; HUYBRECHTS, L., 
"Oplichting", in Commentaar Strafrecht en Strafvordering, en in de rechtspraak: Cass., 12 juni 1939, 
R.D.P., 1939, 1282; Cass., 23 dccember 1977, Arr.Cass., 1978, 968; Cass., 8 maart 1978, Arr.Cass., 1978. 
790; Cass., 12 december 1978, Arr.Cass., 1979, 428; Cass., 25 januari 1984, Arr.Cass., 1983-84, 605; 
Cass. 11 juni 1986, Arr.Cass., 1985-86, 1389. Een veroordeling voor oplichting dient de aanwezigheid 
van al deze wettelijke bestanddelen vast te stellen (Cass., 17 maart 1987, Arr.Cass., 1986-87, 940, met 
noot R.D.; zie bv. voor een vaststelling inzake het vereiste bijzonder opzet: Cass., 7 januari 1981, 
Arr. Cass., 1980-81, 493 ). 
(26) Zie bv.: Cass., 4 november 1974, Arr.Cass., 1975, 288, R.D.P., 1974-75, 747, met noot BOSLY, 
H.D.; Cass., 30 mei 1988, Arr.Cas.1·., 1987-88, 1256, R. W., 1988-89, 715, met noot SPRIET, B.; HUY
BRECHTS, L., "Oplichting", in Commentaar Strafrecht en Strafaordering, nr. 23; TRAEST, Ph., "De 
cheque en het strafrecht: een analyse en stand van zaken", in Om deze redenen. Liber Amicorum Armand 
Vandeplas, 1994, (379), 396, nr. 27. 
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titel en benaming (27). Indien nu een ondememer door het onrechtmatig gebruiken 
van de wettelijk beschermde titel of benaming een commerciële transactie kan slui
ten en hierdoor verbintenissen, gelden of roerende goederen doet afgeven of leveren 
met het oogmerk om deze zaken toe te eigenen die aan een ander toebehoren, kan 
deze persoon zich plichtig maken aan oplichting in eendaadse samenloop met het 
economisch misdrijf. Het zich onrechtmatig voorstellen, het zich aanmatigen van 
een titel die een wettelijk gereglementeerde professionele activiteit betreft, kan na
melijk gekwalificeerd worden ais het gebruiken van een valse hoedanigheid in de 
betekenis van artikel 496 Sw. (28). Het aanwenden van een dergelijke valse hoeda
nigheid zal dan op zich voldoende zijn ais bedrieglijk middel (29), doch dit middel 
dient wel determinerend te zijn geweest voor de afgifte of de levering (30). Het ge
bruik maken van dergelijke valse hoedanigheid kan op verschillende wijzen geschie
den, zoals mondeling of bij geschrift (bv. fax) (31) of zelfs tijdens een telefoon
gesprek (32). 

De situatie dat het misdrijf uit de bijzondere strafwet een constitutief bestanddeel 
oplevert van een algemeen misdrijf, doet zich herhaaldelijk voor bij het plegen van 
misdrijven die bestaan in het onopzettelijk veroorzaken van bepaalde gevolgen, in
dien met name het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg ais constitutief bestand-

(27) Bv. in het transport: de activiteiten van bepaalde tussenpersonen op het gebied van het goederenver
voer, zoals de vervoercommissionair en de vervoermakelaar. Enkel de transporttussenpersoon die in het 
bezit is van de vereiste vergunning, is gerechtigd gebruik te maken van de overeenstemmende titel en be
naming, met name deze van "vervoercommissionair" of "vervoermakelaar". Zie artikel 18 § 1 van hct 
K.B. van 18 juli 1975 (B.S., 2 augustus 1975, betreft de vervoercommissionair) en van het K.B. van 12 
januari 1978 (B.S., 18 februari 1978, betreft de vervocrmakelaar), in uitvoering van artikel 2, ]id 3 van de 
Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van goederenvervoer 
(B.S., 27 september 1967). Het overtreden van dit voorschrift wordt strafrechtelijk gesanctioneerd op basis 
van de correctionele strafbepaling uit artikel 11, 1° van de Wet van 26juni 1967. 
(28) De door het economisch recht beschermde titel zal een hoedanigheid betekenen in de zin van artikel 
496 Sw., zowel bij toepassing van de beperkte objectieve ais de ruimere subjectieve stelling uit de straf
rechtsleer. De objectieve stelling limiteert de hoedanigheid tot de juridische kenmerken van de persoon 
(burgerlijke stand, titels en beroep), terwijl de subjectieve leer aile persoonlijke bijzonderheden die het 
slachtoffer kunnen aanzetten toi afgifte beschouwt ais hoedanigheden (zie o.m. DE NAUW, A., Initiation 
au droit pénal spécial, 1987, nr. 758; R.P.D.B., Tw. "Escroquerie", Compl. IV, nr. 82-83). Het leugenach
tig gebruik van een lite! die betrekking heeft op een privé-beroep, vormt het gebruik van een valse hoeda
nigheid (BOULOC, B., "Escroquerie", Encycl. Dalloz Pénal, nrs. 86 en 88). 
(29) De dader moet dus geen gebruik hebben gemaakt van andere bedrieglijke handelingen (zie Cass., 13 
oktober 1947, Arr.Cass., 1947, 319, Pas., 1947, I, 412; ARNOU, P., "Liefdadigheid, handelsreclame en 
oplichting", R. W., 1984-85, 2561, nr. 2; HUYBRECHTS, L., "Oplichting", in Commentaar Strafrecht en 
Strafvordering, nr. 11; V OUIN, R. en RASSAT, M.L., o.c., nr. 48. met referentie aan gelijkluidende recht
spraak van het Franse Hof van Cassatie ). 
(30) Cass., l2juni 1944,Arr.Cass., 1944, 174, Pas., 1944, I, 378; Cass., 8 december 1952,Arr.Cass., 
1953, 211; Cass., 27 november 1961, Pas., 1962, I, 394; Cass., 19 februari 1962, Pas., 1962, I, 693 (2 
arresten); DE NAUW, A., o.c., 1992, nr. 369; NYPELS, J. en SERVAIS, J., Le code pénal belge interpré
té, 1899, IV, p. 89, nr. 16; R.P.D.B., Tw. "Escroquerie", Compl. IV, nr. 66. Zie recent voor een controle 
van het determinerend karakter van het gebruik van de valse hoedanigheid van handelsagent: Cass.fr., 14 
mei 1990, Bull.Crim., 1990, nr. 187. De valse hoedanigheid hoeft wel niet de enige oorzaak van de afgifte 
te zijn (Cass., 19 februari 1962, 2 arresten, gecit.). 
(31) DE NAUW, A., o.c., 1987, nr. 754; HUYBRECHTS, L., "Oplichting", in Commentaar Strafrecht en 
Strafvordering, nr. 11; VOUIN, R. en RASSAT, M.L., Droit pénal .1pécial, 1988, 6e d., nr. 48. 
(32) Zie Brussel, 10 januari 1973, Pas., 1973, II, 72 en Brussel, 23 november 1971, onuitg., geciteerd in 
noot 1 onder Brussel, 10 januari 1973. 
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deel van het misdrijf uit onvoorzichtigheid tevens op zichzelf een inbreuk inhoudt op 
een afzonderlijke wetsbepaling (33). Het is hierbij op te merken dat een toepassing 
van de regeling inzake de eendaadse samenloop volgens de meer recente jurispru
dentie van het Hof van Cassatie niet noodzakelijk misdrijven inhoudt waarvan alle 
bestanddelen dezelfde zijn en tot eenzelfde tijd en eenzelfde plaats behoren (34), 
zodat het ene misdrijf dat tevens het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg uit
maakt van het andere misdrijf reeds vooraf een aanvang kan genomen hebben en dat 
de dader dit eerste misdrijf is blijven plegen tot op het ogenblik van het begaan van 
het onopzettelijk misdrijf; op dit laatste ogenblik zal de feitelijke eenheid - vereist 
voor een toepassing van artikel 65 Sw. - aanwezig zijn. 

Een dergelijke situatie van eendaadse samenloop bij het plegen van een onopzettelijk 
misdrijf kan uiteraard ook totstandkomen in de context van een activiteit van een on
derneming. Zo kan bijvoorbeeld een onderneming op de openbare weg een voertuig 
bezigen dat niet voldoet aan de bepalingen van het technisch reglement van 15 maart 
1968 (35) en (mede) hierdoor een verkeersongeval met gewonden veroorzaken (36), 
waardoor een eendaadse samenloop ontstaat tussen het gemeenrechtelijk misdrijf 
van onopzettelijke slagen en verwondingen (artikel 418 en 420 Sw.) en een transport
misdrijf ( artikel 4 van de Wet van 21 juni 1985). In een dergelijk geval is de toepas
selijke zwaarste straf deze die voorzien is voor het misdrijf van onopzettelijke slagen 

(33) Raadpleeg bv. de veelvuldige cassatie-rechtspraak inzake een eendaadse samenloop tussen het mis
drijf van onopzettelijke slagen en verwondingen en een misdrijf uit de wegverkeerswet, geciteerd in 
SPRIET, B., StrC1frechtspraak, 1989, p. 272, nr. 2 en de in dat case-book opgenomen arresten nrs. 93-95; 
tevens meer recent: Cass., 23 november 1990, Arr.Cass., 1990-91, 341, R. W., 1990-91, 1098, Verkeers
recht, 1991, 74 (dronkenschap aan het stuur); Cass., 31 maart 1992, Verkeersrecht, 1992, 229 (inbreuk 
wegcode). Zie tevens TROUSSE, P.E., "Chronique trimestrielle de jurisprudence", R.D.P., 1959-60, 
p. 674, nr. 1. Ook HAUS beschreef reeds in 1879 de casus van de concursus idealis bestaande uit de gedra
ging van het niet-naleven van reglementen die schadelijke gevolgen veroorzaakte (zie HAUS, J.J., Princi
pes généraux du droit pénal belge, 1879, I, nr. 328, p. 237). 
(34) Cass., 2 februari 1970, Arr.Cass., 1970, 509, R. W., 1969-70, 1789, J. T., 1970, 279, R.D.P., 1969-70, 
818 (samenloop tussen het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen en het misdrijf van alco
holintoxicatie en/of dronkenschap aan het stuur); Cass., 21 mei 1970, Arr.Cass., 1970, 888, Pas., 1970, I, 
827, met conclusies Proc.-Gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH, R.C.J.B., 1970, 309, met noot DEK
KERS, R., J.T., 1970, 451, R.D.P., 1969-70, 897 (samenloop tussen het misdrijf van onopzettelijke slagen 
en verwondingen en het verkeersmisdrijf van o.m. ais bestuurder niet de vereiste lichaamsgeschiktheid en 
de nodige kennis en bedrevenheid te hebben bezeten). Raadpleeg tevens de conclusies van Proc.-Gen. 
GANSHOF VAN DER MEERSCH voor Cass., 18 september 1970, Arr. Cass., 1971, 51, R. W., 1970-71, 
411 en CHARLES, R., "A propos de l'article 65 du Code Pénal", in En hommage à Jean Constant, 1971, 
81-93. 
(35) Zie de algemene omschrijving van het gebruik van de voertuigen uit artikel 26 § 1 van het K.B. van 15 
maart 1968. Het voertuig "bezigen" betekent niet enkel het voertuig besturen, doch eveneens het gebrui
ken van een voertuig toi economische doeleinden door de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan 
(Cass., 12 september 1995, Arr.Cass., 1995, 773; Cass., 18 februari 1997,Arr.Cass., 1997, 241). 
(36) In concreto kan het bv. gaan om een technisch defect inzake de reminrichting, de staat van de banden 
of de lichten van de vrachtwagen of desgevallend een inbreuk op de normen betreffende de massa ( over
lading) of de afmetingen van hct voertuig. Raadpleeg bv. Cass., 18 november 1976, Arr.Cass., 1977, 310 
(eendaadse samenloop tussen het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen en het rijden op de 
openbare weg met een personenwagen waarvan de banden in slechte staat verkeren, thans zijnde een in
breuk op de technische normen uit het wegverkeersreglement van I decemher 1975) of recent: Cass.fr., 8 
december 1992, Bull. Tramp .. 1993, 125 ( overlading van een vrachtwagen, die mede heeft bijgedragen tot 
een dodelijk verkeersongeval). 
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en verwondingen (37). Evenzo is het geenszins denkbeeldig dat een flagrante in
breuk op de door het Europees gemeenschapsrecht opgelegde maximale rijtijden of 
minimale rusttijden in rechtstreeks causaal verband staat met een dodelijk verkeers
ongeval, met ais strafrechtelijk resultaat een ideële samenloop tussen het commune 
misdrijf van onopzettelijke doding (artikel 418-419 Sw.) en een transportmisdrijf in
zake rij- en rusttijden (artikel 2 van de Wet van 18 februari 1969) (38). 

(37) Bij vergelijking van de zwaarte van correctionele straffen, moet namelijk geen rekening gehouden 
worden met een hoger maximum van de bijkomende straf, indien er een verschil bestaat tussen de maxima 
van de hoofdstraffen (zie DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 894, p. 489). Artikel 4 van de 
Wet van 21 juni 1985 bepaalt in vergelijking met artikel 420 Sw. weliswaar een hogere geldboete (een 
maximum van 10.000 frank}, doch het maximum van de gevangenisstraf is lager ( drie maanden tegenover 
zes maanden). 
(38) Raadpleeg bv. recent in het Franse strafrecht: Cass.fr., 8 december 1992, Bull.Transp., 1993, 125; 
Aix-en-Provence, 27 oktober 1992, Bull.Tramp., 1993, 125; beide arresten met commentaar van TIL
CHE, M. Voorde toepassing van de straftoemetingsregel van artikel 65 Sw., zal ook in deze hypothese het 
gemeenrechtelijk misdrijf de zwaarste straf leveren (met name een maximumgevangenisstraf van twee 
jaar - artikel 419 Sw. - tegenover zes maanden - bijzondere strafwet van 18 februari 1969). 
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§ 3. CONCURSUS IDEALIS-REGEL VERSUS LEX SPECIALIS-/ LEX GENE
RALIS-REGEL 

Indien eenzelfde feitelijke gedraging valt zowel onder een algemene misdrijf
bepaling (in de context van huidig artikel een bepaling met algemene draagwijdte 
behorende tot boek II van het Strafwetboek) als onder een bijzondere misdrijjbepa
ling ( een strafbepaling die een verbijzondering inhoudt van de algemene en die in 
casu behoort tot het bijzonder strafrecht) (39), stelt zich het probleem of de regel van 
de eendaadse samenloop (meerdere misdrijfomschrijvingen met toepassing van de 
zwaarste straf) toepasselijk blijft, dan wel wordt vervangen door de regel van de uit
sluiting gegrond op het specialiteitsbeginsel (de bijzondere misdrijfomschrijving -
lex specialis - zal de algemene - lex generalis - uitsluiten en enkel de straf van de bij
zondere incriminatie is dan van toepassing). Typevoorbeeld is de valsheid in een 
geschrift, met een mogelijke toepassing van de gemeenrechtelijke kwalificatie van 
valsheid in geschriften (artikel 193-196 Sw., gelet op de criminele straf steeds te cor
rectionaliseren op basis van verzachtende omstandigheden) en van kwalificaties uit 
het bijzonder strafrecht zoals het fiscaal strafrecht (fiscale valsheid in geschriften), 
het economisch strafrecht (bv. valsheid in de jaarrekening of valsheid in de boekhou
ding) of het sociaal strafrecht (bv. inzake sociale documenten of dito uitkeringen). 
Ook bijvoorbeeld bij de oplichting komt deze problematiek voor; de gemeenrechte
lijke oplichting uit artikel 496 Sw. versus bv. de vennootschapsoplichting of de 
beursoplichting ( 40). 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het ltaliaanse of Nederlandse strafwetboek komt de 
regel van uitsluiting van de algemene strafbepaling door de bijzondere strafbepaling 
niet voor in het Belgisch strafwetboek (41). Het komt dan aan rechtsleer en recht
spraak toe om een onderbouwde keuze te maken, met liefst een zo duidelijk mogelij
ke inhoudelijke aflijning van de beide regels. 

In de zo juist geformuleerde hypothese is volgens de Belgische rechtsleer in beginsel 
geen eendaadse samenloop van misdrijven mogelijk. Enkel de bijzondere of speciale 
strafbepaling zal van toepassing zijn, daar deze laatste bepaling de algemene wet
tekst zal uitsluiten of buiten werking stellen; de wetgever kan echter op deze regel 
een uitzondering maken met bijvoorbeeld de formule "zander ajbreuk te doen aan 
de toepassing van zwaardere straffen voorzien bij het Strafwetboek" (42). 

(39) Globaal bekeken kan de bijzondere strafbepaling uiteraard mede met de algemene bepaling behoren 
het bijzonder gedeelte van het gemeenrechtelijk strafrecht of kunnen beide bepalingen behoren lot het bij
zonder strafrecht, doch in onze werkhypothese komt de generale strafbepaling voor in boek II van het 
Strafwetboek en de speciale strafbepaling in een discipline van het bijzonder (ondernemings)strafrecht. 
(40) Raadpleeg inzake de beursoplichting de bijdrage van F. DERUYCK in huidig boek. 
(41) Zie artikel 15 van de Italiaanse Codice Penale en artikel 55, 2° van het Nederlandse Wetboek van 
Strafrecht. 
(42) Zie DENAUW, A., o.c., 1987, nr. 82. p. 39-40en 1992, nr. 27, p. 14; MARCHAL, A., "Faux commis 
dans les écritures et les dépêches télégraphiques··, Les Novel/es, Droit pénal, II, 1967, nr. 2637; MAR
CHAL, A. en JASPAR. J.P., Droit criminel. Traité théorique et pratique, J975, 3e d., I, nr. 762; RAUS, 
W., "Sociaalrechtelijke misdrijven en hun strafbaarstelling in sociaal strafrecht ", in VAN LIMBERGEN, 

.. ./ ... 
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V ANHALEWIJN en DUPONT spreken van de toepassing van een (alom aanvaard) 
algemeen beginsel van strafrecht dat uitgedrukt wordt in de adagia "specialia gene
ralibus derogant, non generalia specialibus" en "generi per speciem derogatur" 
( 43 ). TROUSSE is van oordeel dat wanneer een incriminatie kan gegrond worden op 
twee verschillende strafwetteksten die evenwel de beveiliging van eenzelfde juri
disch goed nastreven, er slechts een schijn van meerdere incriminaties bestaat en alzo 
de dubbele voorwaarde van de eendaadse samenloop - eenheid van feit en meervou
digheid van incriminaties - niet vervuld is (44). Verschillende andere auteurs bena
drukken dat een eendaadse samenloop - die steeds meerdere misdrijven veronderstelt 
- moet onderscheiden worden van het geval waarin eenzelfde feit wel bepaald is in 
verschillende strafwetteksten, doch slechts één enkele strafbare gedraging, eenzelfde 
misdrijf vormt ( 45). Het is opmerkelijk dat CONSTANT van oordeel is dat de voor 
de beklaagde meest gunstige oplossing moet verkozen worden wanneer twijfel blijft 
bestaan over de wil van de wetgever ( 46). De strafbepaling uit de bijzondere strafwet 
is evenwel op het vlak van de straftoemeting vaak, doch niet steeds de meest gunstige 
voor de beklaagde . 

.. ./ ... 
G., (ed.), Sociaal Strafrecht, 1998, ( 15), 31; RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E., Les crimes et les délits du 
Code Pénal, Ill, 1957, nr. 120 in fine, p. 107; RUBBRECHT, J., Inleiding tot het Belgisch strafrecht, 
1958, 219; VANHALEWIJN, J., en DUPONT, L., Valsheid in gesehriften, A.P.R., 1975, nr. 615, p. 211. 
Bij al deze auteurs gaat het om het misdrijfvan valsheid in geschriften ais voorbeeld. Zie echter inzake de 
gemeenrechtelijke oplichting enerzijds en de fiscale oplichting en de oplichting uit bijzondere wetten an
derzijds: HUYBRECHTS, L., "Oplichting", in Commentaar Strafrecht en Strafvordering, p. 24, nr. 47. 
DECLERCQ die aanvankelijk een formule in een strafwet uit het sociaal strafrecht ais "onverminderd de 
toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen" bestempelde ais nutteloos (DECLERCQ, R., I.e., 
1979, 18; in dezelfde zin VERVLOET, J., I.e., 542), nuanceerde deze stelling in een latere bijdrage door te 
stellen dat zulke bepaling in grensgevallen een mogelijke twijfel over de toepassing van een bepaling kan 
oplossen (DECLERCQ, R., "De uitoefening van de strafvordering in het sociaal strafrecht", in Sociaal 
Strafrecht, DEKEERSMAEKER, J.F. en V AN STEENBERGE, J. (ed.), 1984, 29). In de verhouding !ex 
generalis - !ex specialis zal een dergelijke formule inderdaad de bedoeling van de bijzondere strafwet
gever duidelijk aangeven en beslissend zijn voor een niet altijd eenvoudige optie tussen de regel van de 
eendaadse samenloop en de regel van de uitsluiting. Zie recent voor het sociaal strafrecht: KEFER, F., Le 
droit pénal du travail, 1997, 211 - 214. 
(43) VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.e., nr. 615, p. 211 en nr. 126, p. 43; zie ook DUPONT, L., 
"Fiscale valsheid in geschriften", in Strafreeht en Belastingreeht, Acta Falconis, DUPONT, L. en 
VANISTENDAEL, F. (ed.), 1983, (87), p. 94, nr. 13 en in dezelfdezin VAN CRAEN, G., "Betreffendede 
valsheid in geschriften en de bijzondere wetten", R. W., 1985-86, 1224, nr. 1. 
(44) TROUSSE, P.E., o.c., !, 2, nrs. 3268 en 3297-3299. Behoudens een geval van valsheid in geschriften, 
vermeldt TROUSSE het voorbeeld van het misdrijf van smaad dat strafbaar wordt gesteld zowel in het 
gemeenrechtelijk ais in het militair Strafwetboek. 
(45) CONSTANT, J., Traité élémentaire de droit pénal, 1965, I, nr. 213, p. 289-290; GOEDSEELS, M., 
Commentaire de code pénal belge, 1948, I, nr. 529; HAUS, J.J., Principes généraux du droit pénal belge, 
1879, II, nrs. 903-904, p. 181-182; LEJEUNE, P.A., Tw. "Infractions et répression en général", R.P.D.B., 
Campi. IV, nr. 626; PRINS, A., Science pénale et droit positif, 1899, p. 317, voetnoot 1. GOEDSEELS, 
HAUS, LEJEUNE en PRINS geven eveneens het voorbeeld van het misdrijf van smaad, strafbaar in hct 
gemeenrechtelijk en militair strafrecht. 
(46) CONSTANT, J., o.c., 1965, I, nr. 213, met ais ondersteuning een referentie aan een arrest dd. 1 maart 
1948 van het Hof van Beroep te Luik (Pas., 1948, Il, 34 ). Oak TROUSSE citeert ter exemplificatie van een 
hypothese van een schijn van incriminaties de in dit arrest gekozen oplossing zonder verder commentaar 
(o.c., !, 2, nr. 3297). Blijkbaar is dan in de visie van CONSTANT niet het adagium "!ex specialis derogat 
legi generali" toepasselijk, doch wel "!ex levior derogat legi graviori". 
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Het Belgische Hof van Cassatie benadrukt in zijn jurisprudentie voornamelijk het 
criterium van het al of niet bestaan van een volledige strafregeling in de bijzondere 
strafwet. Indien de wetgever met de bijzondere strafbaarstelling geen volledige straf
regeling heeft willen invoeren, blijft de toepasselijkheid van de misdrijfbepalingen 
uit het Strafwetboek behouden; de wil van de wetgever terzake kan o.m. worden af
geleid uit de tekst van de incriminatie (bijvoorbeeld het gebruik van de supra geci
teerde formule "onverminderd de toepassing van andere strafbepalingen"), alsmede 
uit het opschrift van de afdeling waarin de strafbaarstelling voorkomt (47). Ook de 
concrete omschrijving van het bijzonder misdrijf zelf alsook de aard van de toepasse
lijke straf kan de bedoeling van de wetgever terzake verduidelijken (48). Bij gebrek 
aan aanwijzingen in de wettekst zelf, moet de bedoeling van de wetgever worden 
achterhaald met gebruikmaking van de traditionele interpretatiemethodes ( 49), ais 
bijvoorbeeld de parlementaire voorbereiding (50). 

Op formele wijze situeert de Belgische eendaadse samenloopregeling zich met zijn 
in de wet opgenomen straftoemetingsnorm en zijn conceptuele precisering in rechts
leer en rechtspraak tussen de Franse en Nederlandse regeling. 

Het Franse Strafivetboek bevat totaal geen bepaling inzake de eendaadse samenloop, 
ook niet wat de toepasselijke strafmaat betreft; een equivalent van het Belgische arti
kel 65 Sw. is zodoende in het Franse strafrecht niet terug te vinden (51). De Franse 
(niet altijd uniforme) uitwerking van de hypothese van de eendaadse samenloop is 
dan ook volledig van doctrinale en jurisprudentiële oorsprong. 

Wanneer eenzelfde feit valt onder twee strafrechtelijke kwalificaties bestaat er een 
ideële cumul van misdrijven of een samenloop van kwalificaties, waarbij slechts één 
kwalificatie kan weerhouden worden, zodat vanuit juridisch standpunt slechts één 

(47) Cass., 28 juni 1937, Arr.Cas.1., 1937, 71, Pas., 1937, I, 203 (oplichting); Cass., 14 februari 1949, 
Arr.Cass., 1949, 121. Pas., 1949, I, 133, met conclusies Eerste Adv.-Gen. R. HAYOIT DE TERMI
COURT (valsheid in geschriften); Cass., 20 april 1970, Arr.Cas.1· .. 1970, 767, R. W., 1970-71, 1136, met 
noot V ANDEPLAS, A. (valsheid in geschriften); Cass., 28 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 142, met 
conclusies Eerste Adv.-Gen. E. KRINGS (valsheid in geschriften). Tevens: Cass., 30 oktober 1984, 
Arr.Cas.1·., 1984-85, 328, R. W., 1985-86, 1193, met noot DE SCHEPPER, LM. (overtreding van nachtge
rucht). 
Raadpleeg eveneens de rechtspraak van de Hoven van Beroep inzake valsheid in geschriften, o.m.: Ant
werpen, 20 januari 1983, F.J.F., 1983, 173 (fiscaal strafrecht); Antwerpen, 29 mei 1985, R. W., 1985-86, 
1221, met noot VAN CRAEN, G. (sociaal strafrecht); Gent, 21 juni 1990, nr. 66.988, besproken door 
V AN DER STEICHEL. R., "Bevoegdheidsconflicten bij strafvervolging wegens overtreding van de 
werkloosheidsreglementering", in Liber Amicorum Marc Châtel, 1991, (407), 419 (sociaal strafrecht); 
Brussel, 23 januari 1991, Pas., 1991, II, 104 (sociaal strafrecht). 
(48) Zie respectievelijk KRINGS, E., Conclusies voor Cass., 28 september 1982, Arr.Cass., 1982-83, 
(143), 144 en VANDEPLAS, A., Noot onder Cass., 20 april 1970, R. W., 1970-71, ( 1141 ), 1142. 
(49) DUPONT, L, "Valsheid in geschriften", in Bijzonder Strafrecht voor Rechtspractici, 1990, (137), 
184. 
(50) Zie bv. Cass., 14 februari 1949, Arr.Cass., 1949, 121, Pas., 1949, I, 133, met conclusies Eerste Adv.
Gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT; Cass., 30 oktober 1984, Arr.Cass., 1984-85, 328, R. W., 1985-86, 
1193, met noot DE SCHEPPER, LM. 
(51) Een regeling aangaande de straftoemeting voor de reële of mccrdaadse samenloop van misdaden en 
wanbedrijven is wel voorgeschreven (vroeger artikel 5 van de Code Pénal, thans sedert 1994 de artikelen 
132-2 toi en met 132-7 van de Nouveau Code Pénal). 
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misdrijf wordt begaan, dat dan ook de toepasselijke straf zal leveren. De vraag blijft 
natuurlijk voor welke kwalificatie moet worden geopteerd, de zwaarst bestrafte of de 
bijzondere? (52) In beginsel moet voorrang worden gegeven aan de meest strenge 
kwalificatie (53), tenzij men staat voor de verhouding van een algemene en een bij
zondere kwalificatie, aangezien dan enkel de bijzondere kwalificatie - die de wil van 
de wetgever vertolkt om een exclusieve regeling tot stand te brengen - zal gelden, 
met het adagium "specialia generalibus derogant" ais grondslag (54). Een dergelijke 
bijzondere kwalificatie (lex specialis) omvat exact de algemene kwalificatie (lex ge
neralis) met bovendien een eigen omstandigheid (55). Belangrijk is evenwel op te 
merken dat het toepassingsgebied van de ideële samenloop van misdrijven in verge
lijking tot de Belgische regeling veel enger is. De bestaansvereiste van een "eenzelf
de feit" wordt namelijk door het Franse Hof van Cassatie veel restrictiever omschre
ven; eenzelfde materieel feit volstaat niet, er moet tevens een identiteit van schuld
element en van beschermde waarde aanwezig zijn, zoniet moet de samenloop behan
deld worden ais een meerdaadse samenloop van misdrijven (56). Van zodra de twee 

(52) SOYER, J.C., Droit pénal et procédure pénale, 1992, 9 ed., nr. 106, 2° en nr. 292. Met de bijzondere 
kwalificatie bedoelt SOYER de kwalificatie "qui décrit le plus précisément l'acte considéré". In de Bel
gische opvatting van de eendaadse samenloop blijven echter de verschillende misdrijfomschrijvingen be
houden en speelt de techniek van de opslorping enkel op het terrein van de straftoemeting. 
(53) JEANDIDIER, W., Droit pénal général, 1991, 2e d., nr. 462; MERLE, R. en VITU, A., Traité de 
droit criminel,/, Droit pénal général, 1984, 5e d., nrs. 361-365; ROBERT, J.M., "Cumul d'infractions", 
Encycl.Dalloz Pénal, nr. 83; STEFAN!, G., LEVASSEUR, G. en BOULOC, B., Droit pénal général, 
1984, 12e d., nr. 596. 
(54) JEANDIDIER, W., o.c., nr. 462; zie ook PRADEL, J. en VARINARD, A., Les grands arrêts du droit 
criminel, 1984, I, 180-181. Raadpleeg in dit verband tevens: DEKEUWER, A., "La classification des con
cours de qualifications", Rev.Sc. Crim., 1974, (511), 516-517 en SERLOOTEN, P., "Les qualifications 
multiples", Rev.Sc. Crim., 1973, (45), 69-71. In het geval van een algemene en bijzondere kwalificatie 
bestaat ingevolge de gemeenschappelijke elementen een "rapport logique" tussen de beide kwalificaties, 
die moet worden ontleed aan de hand van de wettekst of de geest van de wet; bij afwezigheid van een 
dergelijke "rapport logique" moet enkel de zwaarste kwalificatie weerhouden worden (DECOCQ, A., 
Droit pénal général, 1971, p. 141, nr. 2 a. en DECOCQ, A. en SALVAGE, P., "Principe du non-cumul des 
peines. Concours d'infractions", Juris-Classeur Pénal, nr. 20). 
(55) PRADEL, J., Droit pénal général, 1988, 6e d., nr. 280, p. 359; PRADEL, J. en V ARINARD, A., o.c., 
I, 176. Zie ook: CHALARON, Y., "Le concours idéal d'infractions", J.C.P., 1967, 1, 2088, nr. 6-7 (de 
bijzondere strafwet voegt enkel iets toe aan de bestanddelen van de algemene bepaling zonder iets weg te 
laten); DEKEUWER, A., I.e., 516; LEGAL, A., "Chronique de jurisprudence. Droit pénal général. 3. La 
notion de concours idéal et l'amnestie", Rev.Sc.Crim., 1969, 397 (de eigen omstandigheid moet zich voe
gen bij het basismisdrijf dat volledig intact wordt gelaten; bij een wijziging van één van de essentiële be
standdelen van het basismisdrijf, is er geen sprake meer van een !ex specialis). LEGAL benadrukt ook 
zoals JEANDIDIER (zie vorige voetnoot) dat de wetgever met de !ex specialis een volledige regeling van 
bestraffing heeft willen invoeren die op zichzelf volstaat (Ibid., 398). 
Deze omschrijving van de !ex specialis in de Franse rechtsleer is vergelijkbaar met wat de Nederlandse 
rechtsleer een logische specialis noemt, zijnde een strafbepaling met de bestanddelen van een generale 
bepaling plus een extra-bestanddeel (zie infra nr. 12.2). 
(56) Zie het principe-arrest "Ben Haddadi": Cass.fr., 3 maart 1960, Bull.Crim., 1960, nr. 138, D., 1960, 
Somm. 75, Rev.Sc.Crim., 1961, 105, met noot LEGAL, A. (een Algerijnse terrorist die een granaat in een 
herberg wierp, beging volgens het Hof twee afzonderlijke misdrijven - poging tot moord en poging tot 
vernieling van een onroerend goed door ontploffing -, gelet op het verschil in schuldelement en in be
schermd rechtsgoed); voor verdere jurisprudentie verwijzen we naar de in vorige voetnoten geciteerde 
Franse doctrine. Dit standpunt van het Hof wordt niet op uniforme wijze gedeeld in de Franse rechtsleer 
(zie de beschrijving van de twee tegengestelde visies - materieel feit en juridisch feit - in DECOCQ, A., 
Droit pénal général, 1971, 136-137). Wanneer eenzelfde feit slaat op de misdrijfgedraging in al haar 

.. ./ ... 

218 



GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN EN MISDRIJVEN UIT HET ONDERNEMINGSSTRAFRECHT 

kwalificaties een verschillend schuldelement hebben of een onderscheiden rechts
goed beschermen, wordt zodoende deze samenloop geassimileerd met een reële 
samenloop van misdrijven, met als noodzakelijk gevolg het bestaan van meerdere 
kwalificaties en misdrijven en het gelden van de straftoemetingsnorm van de reële 
samenloop, waardoor normaliter geen ruimte meer zal zijn voor de toepassing van de 
uitsluitings- of specialiteitsregel. 

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht biedt een enigzins steviger juridisch funda
ment voor de kwestieuze problematiek door zowel de regel van de eendaadse samen
loop als de specialiteitsregel te omschrijven in een wettekst, met name in artikel 55, 
l O (eendaadse samenloop) en 2° (specialiteit) (57) dat bepaalt: 

Valt een feit in meer dan één strajbepaling, dan wordt slechts één van die 
bepalingen toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is ge
steld ( artikel 55, 1 °). Indien voor een feit dat in een algemene strajbepaling 
valt een bijzandere strajbepaling bestaat, komt deze alleen in aanmerking 
( artikel 55, 2 °). 

Volgens REMMELINK moet artikel 55, 1 ° zo worden opgevat dat de absorptie enkel 
betrekking heeft op de toe te passen strafsanctie en niet op de overtreden verbods
bepalingen (58). Onder een "feit" werd aanvankelijk verstaan een materieel gebeu
ren, doch in de jurisprudentie van de Hoge Raad werd vervolgens meer het accent 
gelegd op de strafwet zelf ais criterium voor het aannemen van eenheid van feit, zo
dat een eendaadse samenloop aanwezig is onder meer wanneer slechts één rechtsbe-

.. ./ ... 
aspecten - materieel, moreel en beschermde maatschappelijke waarde -, vloeit uit het beginsel "non bis in 
idem" voort dat slechts één kwalificatie kan worden weerhouden; eenzelfde feit, geïnterpreteerd ais een
zelfde materiële gedraging, kan evenwel meerdere kwalificaties realiseren (DECOCQ, A., o.c., 139-140). 
De Belgische samenloopregeling beantwoordt aan deze laatste hypothese van DECOCQ. 
Ingevolge dit standpunt van het Franse Hof van Cassatie ontstaan uiteraard belangrijke verschilpunten 
tussen de Belgische en de Franse regeling. Zo wordt bv. het onopzettelijk veroorzaken van slagen en ver
wondingen door een inbreuk op het verkeersreglement naar Belgisch strafrecht normaliter gezien ais een 
vorm van ideële samenloop met toepassing van artikel 65 Sw., terwijl de Franse rechtspraak deze situatie 
omwille van het onderscheid in beschermde waarde (het leven of de lichamelijke integriteit van personen 
tegenover de discipline in het wegverkeer) assimileert met een reële samenloop van misdrijven (zie o.m. 
DECOCQ, A. en SALVAGE, P., o.c., nr. 24; PUECH, M., Les grands arrêts de la jurisprudence criminel
le, 1983, nr. 65, p. 250). Met deze restrictieve omschrijving van identiteit van feit dient uiteraard rekening 
te worden gehouden bij het bestuderen van de diverse toepassingsgevallen inzake de samenloop in de 
Franse jurisprudentie. 
(57) REMMELINK is echter geen voorstander van het opnemen van de specialitcitsregel in een wetboek, 
gezien dit overbodig en verwarringwekkend kan zijn; dat deze regel in het Nederlandse Wetboek van 
Strafrecht voorkomt "is slechts te verklaren uit een overdreven legalistische geesteshouding, waarbij men 
de strafrechtelijke bepalingen te weinig zag ais functionerend in het grole geheel van de rechtsorde" 
(NOYON, T.J. en LANGEMEIJER, G.E., Het Wethoek van Strafrecht, 7e d., bewerkt door REMME
LINK, J., I, p. 424, nr. 12, in fine). Nochtans kan moeilijk ontkend worden dat de aanwezigheid van een 
duidelijk omschreven specialiteitsregel in het strafwetboek een degelijk steunpunt verleent voor de toe
passing ervan en normaliter tot minder interpretatieproblemen zal leiden. 
(58) NOYON, T.J., LANGEMEIJER, G.E. en REMMELINK, J., o.c., I, 411-412. Ook de Franse penalist 
ROUX deelde in zijn bekende annotatie inzake het conflict van samenlopende wetten reeds het artikel 55 
van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht in bij de stelling van de eenheid van feit en de meervoudig
heid van misdrijven (ROUX, J.A., Noot onder Cass.fr., 25 februari 1921, S., 1923, I. 89). 
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Jang geschonden is (59). Indien nu voor een feit dat in een algemene strafbepaling 
valt een bijzondere strafbepaling bestaat, komt deze luidens artikel 55, 2° alleen in 
aanmerking. Uitsluitend de bijzondere strafbepaling mag dan worden toegepast; arti
kel 55, 2° verbiedt meervoudige kwalificaties (60). Met dit wettelijk voorschrift be
doelde de wetgever voorrang te geven aan de specialiteit ais logisch mode!, met 
name de ene bepaling die aile elementen bevat van een andere bepaling plus een 
extrabestanddeel; de jurisprudentie en een deel van de doctrine brengt evenwel ook 
gevallen van de zogenaamde systematische of juridische specialiteit onder artikel 55, 
!id 2 (61). 

Na de algemene schets terzake van de Belgische rechtsleer en rechtspraak en na een 
korte rechtsvergelijkende excursie, menen we ais volgt een synthese te kunnen ma
ken van het gestelde probleem met een proeve van een meer nauwkeurige omschrij
ving van de lex specialis - lex generalis-regel ( een regel die vaak wordt geciteerd, 
doch opvallend weinig inhoudelijk wordt toegelicht). 

Eenzelfde feitelijke of materiële gedraging kan afzonderlijk bekeken de constitutieve 
bestanddelen van twee incriminaties of misdrijfomschrijvingen vervullen. Dit is wat 
normalerwijze onder een eendaadse samenloop wordt verstaan. Het specifieke kan 
evenwel zijn dat de beide misdrijfomschrijvingen inhoudelijk enkel op dit punt ver
schillen dat de ene van algemene en de andere van bijzondere aard is, in de zin van 
een verbijzondering, een precisering van de constitutieve bestanddelen van de alge-

(59) Zie NOYON, T.J., LANGEMEIJER, G.E. en REMMELINK, J., o.c., I, 414 3b-419. Een begripsom
schrijving die dan afwijkt van de Belgische regeling en meer aanleunt bij de rechtspraak van het Franse 
Hof van Cassatie. 
(60) V AN BEMMELEN, J.M., Ons Strafrecht, 1, Het materiële strafrecht - algemeen deel, bewerkt door 
VAN VEEN, Th.W., 1986, 9e d., 322. 
(61) HAZEWINKEL-SURINGA, D., lnleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, 1987, 1 0e d., 
730; NOYON, T.J., LANGEMEIJER, G.E. en REMMELINK, J., o.c., 423-424. Raadpleeg tevens: EN
SCHEDE, Ch.J., "Lex specialis derogat legi generali", T. v.S., l 963, 171-191 (met overzicht van rechtsleer 
en rechtspraak. Uit het overzicht van de rechtsleer volgt volgens ENSCHEDE dat de logische specialiteit 
de specialiteit bij uitstek is, <loch dat daarnaast gevallen bestaan van specialiteit op systematische gronden; 
Ibid., 177). 
Een duidelijke omschrijving van de beide specialisvormen vinden we bij NIEBOER. De logische specialis 
(de eenvoudigste vorm van specialis) bestaat uit de generalis plus een extra-bestanddeel; bij een systema
tische specialis bevat de generalis een algemeen verbod, dat vervolgens door de wet wordt uitgewerkt in 
een reeks speciale bepalingen die dit algemeen verbod niet herhalen maar alleen toespitsen (NIEBOER, 
W., Schets materieel strafrecht, 1991, 313-314). 
Voor artikel 55, !id 2 geldt vol gens POMPE ais maatstaf "een feit dat op zichzelf aile bestanddelen heefl 
van een strafbaar feit, omschreven in een strafbepaling, maar daarenboven nog een of meer bestanddelen 
van een ander strafbaar feit, omschreven in een andere strafbepaling, waarin de eerstbedoelde bestandde
len zich met de laatstbedoelde verenigen"; alleen in dit geval kan men logisch spreken van het bijzondere 
tegenover het algemene en bij het loslaten van deze maatstaf kan men de grenzen van artikel 55, 2° niet 
meer duidelijk trekken (POMPE, W.P.J., Handboek van het Nederlandse Strafrecht, 1959, 289-291 ). Ook 
VAN HATTUM benadrukt dat de logische specialiteit "de vorm is die het duidelijkst getypeerd wordt 
door de regel lex specialis derogat lege generali, welke regel logisch alleen dan toepasselijk is wanneer 
aile kenmerken van een strafbepaling worden teruggevonden in een andere, welke laatste bovendien een 
of meer andere kenmerken bevat" (geciteerd door ENSCHEDE, Ch.J., I.e., 173 ). 
Ais supra aangeduid geeft de Franse doctrine aan de !ex specialis een gelijkaardige omschrijving ais wat 
de Nederlandse rechtsleer met een logischc spccialis bedoelt. De Franse penalist DECOCQ spreekt uit
drukkelijk van een "rapport logique" tussen de algemene en de bijzondere strafbepaling (zie supra nr. 
12.1). 
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mene strafbaarstelling. Behoudens deze precisering zal ook de toepasselijke straf
maat normaliter een verschil inhouden. Indien nu correlationeel bekeken de bijzon
dere incriminatie (lex specialis, in casu een onderdeel van het bijzonder strafrecht) 
derogeert aan de algemene incriminatie (lex generalis - onderdeel van het gemeen
rechtelijk strafrecht), leidt dit tot een exclusieve toepassing van de bijwndere mis
drijfomschrijving en derhalve tot de uitsluiting van de algemene incriminatie en al
dus van een mogelijke concursus van deze incriminaties en van de straftoemetingsre
gel van artikel 65 Sw. 

De cruciale vraag blijft natuurlijk wanneer nu precies deze op de specialiteits
verhouding gegronde derogatie plaatsgrijpt. Uit de besproken rechtsleer en (Bel
gische) rechtspraak menen we te kunnen afleiden dat de !ex generalis - !ex specialis
regel twee essentiële componenten bevat: een inhoudelijk component en een inten
tioneel component. 

Op de eerste plaats moet de specialis al de constitutieve bestanddelen bevatten van de 
generalis, maar waarbij één van deze generale (materiële of morele) bestanddelen 
wordt omkleed in een bijzondere of speciale vorm of waarbij een extra-(bijzonder)
bestanddeel (62) aan de generale bestanddelen wordt toegevoegd, met ais gevolg dat 
de specialis een beperktere actieradius verkrijgt. Een term uit het Nederlandse straf
recht gebruikend, kunnen we spreken van de vereiste van een logische specialis. Bij 
vergelijking van de twee strafbepalingen moet het alzo gaan om hetzelfde basismis
drijf, om dezelfde (vanuit de wettelijke omschrijving bekeken) fundamentele straf
bare gedraging. We kunnen terzake spreken van een basis-identiteitsvereiste en een 
bijzondere differentiatievoorwaarde; deze twee termen kunnen naar onze mening 
fungeren ais de inhoudelijke sleutel voor de lex generalis - lex specialis-regel. De 
specialis moet dus steeds in de generalis begrepen zijn, met ais gevolg dat bij een 
niet-realisatie van het gepreciseerd of extrabestanddeel van de specialis, de algemene 
strafbepaling of generalis moet kunnen weerhouden worden (63). Wanneer a contra-

(62) Een expliciete toevoeging van een extrabestanddeel aan de speciale strafbepaling kan ook gezien 
worden ais een verbijzondering van een impliciet bestanddeel van de generale strafbepaling. 
(63) Bv. het misdrijf van valsheid in geschriften met een verschillend strafbaar oogmerk op het terre in van 
het fiscaal strafrecht: 
zie v66r de wijziging door de herstelwet van 10 februari 1981 op het vlak van de met het zegel gelijkge
stelde taksen: VANDEPLAS, A., Noot onder Cass .• 20 april 1970, R. W., 1970-71. 1141, nrs. 1-2.; VAN
HALEWIJN, J. en DUPONT, L., o.c., nr. 705-706; na de Wet van 10 februari 1981: DUPONT, L., "Fis
cale valsheid in geschriften"', in Strafrecht en Belastingrecht, Acta Falconis, DUPONT, L. en VANIS
TENDAEL, F. (ed.), 1983. (87), p. 95, nr. 17 en p. 109, nr. 47 en Bijzander Strafrecht voor Rechtspractici, 
1990, ( 137), 158; ROZIE, M .• "Krachtlijnen van hct materiële fiscale strafrecht na de hervormingen van 
1980en 1986", inActuele Prohlemen van Strafrecht, DENAUW, A., D'HAENENS, J., en STORME, M. 
(ed.), 1988, (133), 137-138. 
Tevens voor de commune en fiscale oplichting: HUYBRECHTS, L., "Oplichting", in Commentaar Straf
recht en Strafvordering, p. 24-25, nrs. 47-49. 
Dit geldt naar onze mening ook voor de gemeenrechtelijke valsheid in handelsgeschriften (artikel 196 
Sw.) en de valsheid in de jaarrekening (artikel 207 en 208 van de vennootschappenwet). Voor een mooi 
voorbeeld van de commune valshcid in geschriften ais !ex generalis en de sociale valsheid in geschriften 
ais ]ex specialis (valsheid in OCMW-documenten): zie Antwerpen, 29 mei 1985, R. W., 1985-86, 1221, 
met noot VAN CRAEN, G. 
Het spreekt voor zich dat bij afwezigheid van een gemeenschappelijk bestanddeel noch de specialis, noch 
de generalis toepasselijk zal zijn. 
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rio de meer precieze strafbepaling toepasselijk zou kunnen zijn zonder dat tevens al 
de bestanddelen van de meer algemene stratbepaling vervuld zijn, staan we met deze 
twee strafbepalingen niet voor een !ex specialis - lex generalis verhouding (64), wat 
een interessante vuistregel kan zijn voor een inhoudelijke toetsing van een stratbepa
ling aan het begrip van de logische specialis. 

Vervolgens volgt ons inziens uit de ( cassatie )rechtspraak dat het bestaan van een 
verhouding algemene-generalis/bijzondere-specialis-stratbepaling in de inhoudelij
ke betekenis zoals juist omschreven, evenwel op zichzelf onvoldoende is om te con
cluderen tot toepassing van de op de specialiteit gegronde uitsluitings- of derogatie
regel (zijnde aldus het intentioneel component). Deze verhouding dient namelijk 
gerelateerd te worden aan de bedoeling van de wetgever die de bijzondere straf
bepaling heeft ingevoerd. Vereist is dat de bijzondere wetgever met de specialis een 
volledige en exclusieve strafregeling heeft willen invoeren om de uitsluitingsregel te 
doen gelden. De juiste bedoeling van de bijzondere strafwetgever moet onderzocht 
worden aan de hand van de concrete (bijzondere)stratbepaling (bij een blanco-straf
bepaling ingevuld door de materiële voorschriften), geplaatst tegen de achtergrond 
van de gehele bijzondere wet en in het licht van de parlementaire voorbereiding (65). 
Hier kan natuurlijk een moeilijk interpretatieprobleem ontstaan als de wil van de 
wetgever niet duidelijk achterhaalbaar is. Aandacht van de wetgever aan dit delicaat 
probleem bij de invoering van een specialis kan het probleem voorkomen en leiden 
tot een coherent strafrechtelijk geheel. Bij afwezigheid van enige expliciete 
(tegen)aanwijzing vanwege de wetgever (bv. de reeds geciteerde formule "onver
minderd de strajbepalingen van ... " of een duidelijke stellingname pro cumul tijdens 
de parlementaire voorbereiding) - m.a.w. bij een volkomen stilzwijgen van de bij
zondere wetgever - is het naar onze mening zeker verdedigbaar dat het voorhanden 
zijn van een ais hoger omschreven generalis-specialis-verhouding een intentie tot 
invoering van een complete strafregeling impliceert (het inhoudelijk component in
tegreert dan mede het intentioneel component). Dit resulteert dan in een uitsluiting 
van de algemene strafbepaling. Moet bij het niet volgen van deze stelling de regel 
van de eendaadse samenloop gelden? Zo ja, dan kan het nut van het (bijzonder) wet
gevend ingrijpen wel zeer emstig in twijfel worden getrokken, tenzij eventueel de 
bijzondere stratbepaling een zwaardere strafmaat invoert, doch dan nog kan men 
moeilijk gewagen van een coherent en sluitend penaal geheel. Eerder zal moeten 
gedacht worden aan de toepassing van andere derogatie-beginselen, ais bv. uitge
drukt in de adagia "lex posterior derogat legi priori" of "lex levior derogat legi gra
viori" (66). 

(64) Vergelijk met DEKEUWER, A., "La classification des concours de qualifications··, Rev.Sc.Crim., 
1974, (511), 516: "la qualification particulière perdrait son caractère de specialité si l'incrimination 
générale comportait un élément qui lui fût étranger". 
(65) De bijzondere wetgever (in formele zin) beschikt niet enkel over de bevoegdheid om uitdrukkelijk le 
bcslissen dat niettegenstaande de invoering van een logische specialis de gemeenrechtelijkc stratbe
palingen toepasselijk blijven, doch tevens dat een gecreëerde bijzondere stratbepaling die niet gelijk te 
stellen is met een logische specialis (met name geen gemeenschappelijke constitutieve basis-bestand
delen) toch zal derogeren aan de commune penale regeling. 
(66) Vergelijk met de supra aangehaalde opvatting van CONSTANT en raadpleeg tevens NOYON. T.J., 
LANGEMEIJER. G.E. en REMMELINK, J .• o.c., I, 423. 
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Bij een uiteindelijke toepassing van deze uitsluitings-, voorrangs- of specialis-gene
ralis-regel verkiezen we te spreken eerder van een schijn van eendaadse samenloop, 
van een schijnbare samenloop van incriminaties, dan van een schijn van meerdere 
incriminaties. 
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§ 4. EEN CONCRETE TOETSING V AN EEN GEMEENRECHTELIJK MIS
DRIJF AAN DE LEX SPECIALIS - / LEX GENERALIS-REGEL: valsheid 
in geschriften versus het Europees transportmisdrijf inzake de tachograaf 

De schaars gepubliceerde en reeds supra partieel geciteerde Belgische rechtspraak 
op het vlak van de al dan niet toepassing van de !ex specialis - !ex generalis-regel 
betreft meestal het misdrijf van valsheid in geschriften en dit in de verhouding tot een 
specifieke strafbepaling uit het fiscaal en sociaal strafrecht. De complexe problema
tiek van de keuze tussen de regel van de concursus idealis en de regel van de lex spe
cialis - !ex generalis heeft zich echter in de rechtspraak ook voorgedaan op het vlak 
van de verhouding gemeenrechtelijk strafrecht - transportstrafrecht (ais subdiscipli
ne van het bijzonder strafrecht) bij de kwalificatie van de gedraging van het verval
sen van registratiebladen, die afkomstig zijn van de tachograaf ais een in het voer
tuig te installeren controleapparaat voor de naleving van de strafrechtelijk gehand
haafde rij- en rusttijden. Heeft in zulke hypothese de misdrijfbepaling uit het bijzon
dere strafrecht ( artikel 2 uit de strafwet van 18 februari 1969) al dan niet voorrang op 
de gemeenrechtelijke bepaling inzake valsheid in geschriften (artikel 196 Sw.)? Mag 
hl.a. w. de reg el van de concursus idealis worden toegepast, of moet deze vervangen 
worden door de lex specialis - lex generalis-regel. 

Het thans nog even te bespreken kwalificatie- en concursusprobleem is aldus in de 
jurisprudentie aan de orde gekomen bij de strafrechtelijke vervolging van inbreuken 
op de Europeesrechtelijke normen inzake de verplichte rij- en rusttijden en de con
trole op deze tijden voor de sector van het goederenvervoer over de weg, die zijn 
voorgeschreven in respectievelijk de sociale verordening en de tachograafverorde
ning, beide EG-wetteksten daterend van 20 december 1985 (67). De strafrechtelijke 
handhaving van de voorschriften van deze beide Europese verordeningen geschiedt 
in België op basis van de correctionele (blanco )strafbepaling van artikel 2 van de wet 
van 18 februari 1969 (68). lnbreuken op de communautaire sociale en controlenor
men voor het wegtransport kunnen derhalve steunend op een strafnorm uit het Bel
gisch bijzonder strafrecht, gekwalificeerd worden ais strafbare gedragingen, ais 
transportmisdrijven. 

In functie van een efficiënte controle op de naleving van de voorschriften uit de so
ciale verordening, bepaalt de tachograafverordening dat elk aan de sociale verorde
ning onderworpen voertuig moet geëquipeerd zijn met een controleapparaat dat de 
verschillende tijdsgegevens registreert op registratiebladen, de zogenaamde tacho
graafschijven. Behoudens de werkgever hebben ook de bestuurders van het voertuig 
een aantal specifieke gebruiksregels na te leven aangaande deze registratiebladen. Zo 
moeten bijvoorbeeld de bestuurders voor iedere dag dat zij rijden de bladen gebrui-

(67) Verordening (EEG) 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voor
schriften van sociale aard voor het wegvervoer (PB.L., 1985, 370/l) en de Verordening (EEG) 3821/85 
van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (PB.L., 1985. 370/ 
8). 
(68) Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen 
en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969. 
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ken vanaf het tijdstip dat zij het voertuig ovememen en het gebruikte registratieblad 
mag in beginsel niet voor het einde van de dagelijkse werktijd uit het apparaat geno
men worden (artikel 15, 2° van de tachograafverordening 3821/85). Zij dienen te
vens zelf bepaalde gegevens op de tachograafschijf aan te brengen, ais onder meer 
naam en voomaam, datum en plaats bij het begin en aan het einde van het gebruik 
van het blad, nummer van de kentekenplaat van het voertuig en kilometerstand v66r 
de eerste rit die wordt geregistreerd en aan het einde van de laatste geregistreerde rit 
(artikel 15, 5° van de tachograafverordening 3821/85). Het niet-uitvoeren van deze 
concrete gebruiksregels is zoals gesignaleerd strafbaar krachtens de vervoerstrafwet 
van 18 februari 1 969. 

In twee strafzaken kwalificeerde nu de politierechtbank van Hasselt een overtreding 
van de twee - zojuist ais voorbeeld geciteerde en op het registratieblad afgestemde -
gebruiksregels in hoofde van de bestuurder ais het commune misdrijf van valsheid in 
geschriften en gebruik van valse stukken (artikel 196 en 197 Sw.), nam alzo een 
mogelijk ideële samenloop aan tussen de beide gemeenrechtelijke incriminaties en 
de strafbepaling van de bijzondere strafwet van 18 februari 1969 en verklaarde zich 
onbevoegd om uitspraak te doen over de commune misdaden (in de betekenis van 
misdrijven strafbaar met criminele straffen) en de samenhangende bijzondere mis
drijven (69). 

De eerste uitspraak aangaande de vroegtijdige verwijdering van de tachograafschijf 
(het vonnis dd. 7 december 1988) werd na beroep van de arbeidsauditeur hervormd 
door de correctionele rechtbank, die ais motief de uitsluitingsregel inriep met uit
drukkelijke vermelding van het adagium "specialia generalibus derogant, non gene
ralia specialibus", zodat enkel de strafbepaling van de bijzondere strafwet van 18 
februari 1969 kon worden toegepast (70). De kwalificatie van valsheid in geschriften 
en gebruik van valse stukken in de tweede strafzaak (het vonnis van 5 april 1989) die 
bijkomend betrekking had op een valse naamvermelding op het registratieblad, werd 
evenwel door de correctionele rechtbank zetelend in beroep bevestigd, waarbij de 

(69) *Pol.Hasselt, 7 december 1988, T. Vred., 1989, 347 (de verdachte had luidens het vonnis het registra
tieblad van zijn controleapparaat voor het einde van zijn dagtaak uit het apparaat genomen en een ander 
blad in gebruik genomen, zonder dat hiertoe dwingende, met overmacht gelijk te stellen redenen aanwezig 
waren); 
*Pol.Hasselt, 5 april 1989, not.nr. A 528/88, onuitg. (behoudens het gebruiken van twee registratiebladen 
voor één dagtaak, had de verdachte in deze tweede strafzaak tevens een andere naam dan de zijne vermeld 
op een van de tachograafschijven met gebruik van een verschillend handschrift). 
(70) Corr. Hasselt, 16 februari 1989, not.nr. A. 415/88, onuitg., met ais motivering: 
" Wanneer eenfeit door een algemene en bijzondere strajbepaling wordt gesanctioneerd, dan wordt 
conjimn de a/gemene beginselen van strafrecht, de bijwndere strafwet toegepast (specialia generalibus 
derogant, non generalia specialibus). 

De wetgever kan op deze algemene regel een uitzondering maken. Hi} gebruikt dan meestal in de bij
zondere strafwet de volgende formule: zonder ajbreuk te doen aan de toepassing van zwaardere straffen 
voorzien bij het strafwetboek. 

Welnu, noch de EEG-verordening 3821/85, noch de wet van /8februari 1969 voorzien een dergelijke 
formule. Voornoemde bijzondere strafwetten zijn derhalve op de geverbaliseerde gedragingen van toe
passing en de politierechter is de terzake bevoegde rechter . ... ". 
De rechter steunde zijn uitspraak duidelijk - weliswaar zonder referentie - op de aldus geformuleerde alge
mene stelling van VANHALEWIJN, J. en DUPONT, L., Valsheid in geschriften, A.P.R., 1975, nr. 615. 
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appelrechter de thesis van de ideële samenloop aanvaardde (7 l). Het is opmerkelijk 
dat de correctionele rechtbankjuist in deze tweede strafcasus ten aanzien van een van 
de feitelijke gedragingen die precies bestond uit het vermelden van een valse naam 
op het registratieblad en die eveneens strafbaar was krachtens een bepaling van de 
bijzondere strafwet, in tegenstelling tot het vorige vonnis geen toepassing maakte 
van de op de specialiteitsverhouding gebaseerde uitsluitingsregel, doch opteerde 
voor de regeling van de eendaadse samenloop. 

We kunnen ons in deze - vanuit de transportpraktijk - vrij belangrijke casus uit het 
transportstrafrecht niet akkoord verklaren met een toepassing van de !ex specialis
lex generalis-regel. De strafbepaling van artikel 2 § 1, !id 1 van de Wet van 18 fe
bruari 1969, ingevuld op het vlak van het materieel misdrijfbestanddeel door de com
munautaire normen aangaande de tachograafschijf of het registratieblad die voorge
schreven zijn door de EG-tachograafverordening nr. 3821/85 van 20 december 1985, 
verhoudt zich tot de gemeenrechtelijke incriminatie van valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken naar onze mening niet ais een lex specialis (bijzondere 
strafbepaling) tot een lex generalis (algemene strafbepaling), zodat deze strafbepa
ling uit het bijzonder (transport)strafrecht niet derogeert aan de commune strafbepa
lingen van de artikelen 193 e.v. van het Strafwetboek. 

De strafbepaling uit het bijzonder strafrecht, bestaande uit artikel 2 § 1, !id 1 van de 
wet van 18 februari 1969 ("de overtredingen van de besluiten die genomen werden 
bij toepassing van artikel 1 van deze wet worden gestraft met ... ") gecombineerd met 
de communautaire bepaling van artikel 15, 2° (één registratieblad per dagelijkse 
werktijd) of 15, 5° (aanbrengen van welbepaalde gegevens op het registratieblad) 
van de EEG-verordening 3821/85 (van toepassing in de twee supra aangehaalde 
strafcasussen), doch tevens in combinatie met andere tachograafvoorschriften ais 
bijvoorbeeld artikel 15, 3° (bediening van de schakelorganen ter fine van registratie 
van de diverse tijdsgroepen), bevat namelijk geenszins aile bestanddelen van de ge
meenrechtelijke incriminaties van valsheid in geschriften en gebruik van valse stuk
ken met vervolgens een toevoeging van een gepreciseerd of extra-bestanddeel. De 
basis-identiteitsvereiste van een logische specialis - waartoe we het algemeen begin
sel uitgedrukt in het adagium "specialia generalibus derogant" beperken - is dan ook 
niet vervuld. Vanuit de invalshoek van de wettelijke omschrijving gaat het ais 
basisgegeven niet om hetzelfde misdrijf, niet om dezelfde strafbare gedraging. De 
tachograaf-misdrijfomschrijving, bestaande formeel uit de strafbepaling van de wet 
van 18 februari 1969 en inhoudelijk uit de communautaire tachograafvoorschriften, 
bevat geenszins een rechtstreekse strafbaarstelling van het vermommen van de waar
heid in een geschrift of van het gebruik maken van een vals geschrift, wat nochtans 

(71) Corr. Hasselt. 15 juni 1989. not.nr. A 528/88, onuitg., met ais motivering: 
"... De bedoeling en hcmdelingen van X reiken verder dan hetgeen door artikel 15/2 ° van de EEG-ver
ordening nr. 3821/85 specifiek wordt beoogd (het niet uit het controleapparaat nemen van het registratie
blad vôôr het beëindigen van de dagtaak). 

X tracht immers op een bewuste wijze de geloofwaardigheid en de waarheidswaarde van de door hem 
gebezigde registratiebladen in het gedrang te brengen. 

De rechtbank in beroep deelt dan ook de zienswijze van de eerste rechter dater sprake is van ideële of 
forme le samenloop doordat er door één gedraging meerdere wetsbepalingen worden overtreden. De Jei
ten lastens X gelegd moeten immers eveneens gekwalificeerd ais een vorm van "waarheidsvervalsing . ... " 
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het hoofdbestanddeel uitmaakt van de commune valsheid in geschriften en het ge
bruik van valse stukken; de gedraging die fungeert ais materieel bestanddeel van het 
tachograafmisdrijf is integendeel het overtreden van de regels inzake het gebruik van 
het controleapparaat en het bijhorende registratieblad. Vervolgens kunnen we het 
bijzonder opzet aanhalen - in de zin van het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te 
schaden - ais het vereiste constitutief schuldbestanddeel voor de valsheid in 
geschriften én het gebruik van valse stukken (zie artikel 193 en 213 Sw.), dat de 
bijzondere strafwet helemaal niet vereist ais moreel bestanddeel of subjectieve de
lictsinhoud voor een strafbare inbreuk op de tachograafwetgeving (72). Gebruikma
kend van de supra geformuleerde inhoudelijke sleutel kan de kwestieuze strafbepa
ling uit het transportstrafrecht zodoende worden toegepast op een feitelijke gedra
ging die zelf één of meerdere van de essentiële bestanddelen van de meer algemene 
incriminatie niet realiseert, wat in onze stelling wijst op een afwezigheid van een !ex 
specialis - !ex generalis-relatie. 

Voortgaande op de tekst van de wet heeft de bijzondere strafwetgever aldus naar 
onze mening geen volledige strafregeling willen invoeren. Een referentie op dit punt 
aan de bedoeling van de Europese wetgever is terzake niet relevant. Artikel 19 van de 
tachograafverordening draagt namelijk - zoals ook artikel 17 van de sociale verorde
ning - aan de nationale lidstaten op om sancties vast te stellen die bij overtreding 
kunnen worden toegepast (73). De nationale strafwetgever heeft op zijn beurt geens
zins een bedoeling te kennen gegeven om een compleet strafsysteem in te voeren, 
noch in de blanco-strafbepaling van artikel 2, noch in het geheel van de bijzondere 
strafwet van 1969, noch in de parlementaire voorbereiding ervan (74). 

De bijzondere strafwetgever heeft door het ais misdrijfkenmerken van bepaalde han
delingen met betrekking tot de tachograafschijven of registratiebladen van het con
troleapparaat in het wegvervoer derhalve de toepassing van de bepalingen van het 
Strafwetboek betreffende de valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken 
niet willen uitsluiten, wanneer de bestanddelen van die misdaden aanwezig 
zijn (75). Indien de strafrechter dan de constitutieve bestanddelen van de beide 

(72) Voorde stratbare inbreuken op deze EG-reglementering volstaat naar Belgisch strafrecht in beginsel 
de onachtzaamheid (culpa) ais strafrechtelijke schuldvorm, tenzij uit de inhoud van een welbepaalde 
EEG-vervoernorm (impliciet) afleidbaar is dat opzet vereist is. In deze laatste hypothese betreft het dan 
wel een algemeen opzet (dolus generalis), duidelijk te onderscheiden van het bijzonder opzet dat noodza
kelijk is voor het commune misdrijf van valsheid in geschriften. 
(73) Luidens de jurisprudentie van het Europees hof van justitie zijn de lidstaten dan vrij in de keuze van 
de op te leggen straffen. Overeenkomstig artikel 5 van het EG-verdrag moeten de lidstaten er wel op toe
zien dat de overtredingen van een gemeenschapsverordening worden bestraft onder gelijke materiële en 
formele voorwaarden ais vergelijkbare en even ernstige overtredingen van het nationale recht; de straffen 
moeten hoe dan ook doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn (H. v .J ., nr. 7 /90, 2 oktober 1991, TRV, 
1992, 158, met conclusie van advocaat-generaal W. V AN GER VEN en noot van WOUTERS, J. en WY
TINCK, P., J.T.T., 1992, 124, 124; betreft artikel 17, lid I van de sociale verordening 3820/85). 
(74) De M.v.T. vermeldt enkel dat de bepaalde straffen deze zijn die gewoonlijk worden toegepast voor de 
overtredingen van de voorschriften inzake vervoer, met uitdrukkelijke referentie aan artikel 10 van de Wet 
van 1 augustus 1960 betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding (Pari.St., 
Kamer, B.Z. 1968, nr. 89/1, p. 6). 
(75) Zie op deze wijze geformuleerd op het terrein van het sociaal strafrecht door: Cass., 18 november 
1963, Pas., 1964, 1, 290 en Cass., 28 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 142, met conclusies van Eerste 
Adv.-Gen. KRINGS, E. 
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- commune en bijzondere - strafbepalingen vervuld acht, zal hij op het materieel
strafrechtelijke vlak de regel van de eendaadse of ideële samenloop doen gelden (ar
tikel 65 Sw.) (76), terwijl op het strafprocessuele vlak vaak emstige hinderpalen zul
len opduiken wat de ontvankelijkheid van de strafvordering en de bevoegdheid van 
het strafgerecht betreft (77). 

(76) In vergelijking tot de correctionele straffen uit de Wet van 18 februari 1969 (maximale gevangenis
straf van 6 maanden), is de straf die bepaald is voor het misdrijf van valsheid in geschriften en gebruik van 
valse stukken steeds de zwaarste straf, zowel met ais zonder een correctionalisatie van de misdaad wegens 
verzachtende omstandigheden. 
(77) Zie bv. op het strafprocessuele vlak: Pol. Hasselt, 7 december 1988, T. Vred., 1989, 347 (ideële sa
menloop tussen de gemeenrechtelijke valsheid in geschriften en een strafbare inbreuk op de tachograaf
wetgeving - vervolging door de arbeidsauditeur - onbevoegdheid van de politierechtbank); raadpleeg te
vens KRINGS, E., Conclusies voor Cass., 28 september 1982, Arr.Cass., 1982-83, 142 (voornamelijk 
aangaande het tweede middel in cassatie). 
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ACTUALIA V AN FISCAAL STRAFRECHT 

§ 1. INLEIDING (1) 

Dat het fiscaal strafrecht bijzonder actueel is, zal niemand ontkennen. Talrijke stu
diedagen, seminaries of colloquia werden er in een recent verleden aan gewijd. De 
bespreking van de positie van bepaalde beroepsgroepen zoals ondememers of ban
kiers gebeurt nu specifiek vanuit de materie van het strafrecht, met vaak een bijzon
dere aandacht voor het fiscaal strafrecht (2). 

Het is dan ook enigszins paradoxaal vast te stellen dat relatief weinig rechtspraak -
althans gepubliceerde rechtspraak - bestaat in deze sector. Dit is des te meer het ge
val wanneer uit het onderzoek van de draagwijdte van de fiscale strafbepalingen 
blijkt dat deze een uitermate ruim toepassingsgebied hebben. Het gegeven dat de 
fiscale strafbepalingen onverdeeld betrekking hebben op zowel elke "kleine" vorm 
van belastingfraude ais uitingen van emstige en georganiseerde criminaliteit inspire
ren trouwens zeer uiteenlopende visies over de zin en de wenselijkheid van allesom
vattende strafbaarstellingen (3). Anderzijds gaat het om een uiting van de spijtige al
gemene tendens van de wetgever om oeverloze strafbaarstellingen in te voeren, 
waarbij het zeker niet de bedoeling is dat alles vervolgd wordt, en waarbij het open
baar ministerie dan maar via een beleid moet waken over een adequate omzetting van 
de wet naar de praktijk. Dit doet problemen rijzen van inefficiëntie en rechtsonzeker
heid (4). 

( 1) Met dank aan Mr. Chris Barbier voor de hulp bij de voorbereiding en bespreking van deze bijdrage. 
(2) Zie o.m. Fraude fiscale, évasion et contentieux, Studiedag 24 en 25 maart 1998. E.F.E.; Blanchiment, 
fraude fiscale et délits financiers, Studiedag 21 mei 1997, Laurence de Hemptinne, séminaires; EVRM, 
BUPO-Verdrag, Fundamentele rechten en fiscale procedure, Studiedag 20 november 1997, Kluwer op
leidingen; Dirigeants de société et banquiers face au juge pénal, Studiedag 5 februari 1998; zie ook de 
bijdrage van THUS, D., "Actuele problemen uit het fiscaal strafrecht", Studiedag /9 november /998, Sky
room Events. 
(3) Zie GODBILLE. J.-F., "La fraude fiscale en droit pénal", Fraude fiscale, évasion et contentieux, Semi
narie E.F.E., 24-25 maart 1998, 4. Deze citeert enerzijds M. Henrion naar aanleiding van het wetsvoorstel 
dat deze op 12 oktober 1997 neerlegde betreffende de uitoefening van de strafvordering bij de bestrijding 
van de fiscale fraude ( "bien au-delà d'une modification de procédure que la simple cohérence recomman
de, le but premier est de faire mieux comprendre par l'exemplarité des poursuites publiques, le caractère 
anti-social desfraude.1· et d'influencer ainsi la conscience collective") en anderzijds P. Coppens ( "La sai
ne raisons 'oppose à ce que la répression se confonde avec le maintien du barème marginal actuel ... Une 
société qui, avec menace de prison, condamne à ce point les initiatives, les investissements et les risques, 
se condamne surtout elle-même à une totale médiocrité"), en voegt er zelf aan loe: " .. Il est vrai 
qu'instituer des peines sévères, notamment d'emprisonnement, pour une fraude dont on avoue qu'elle est 
la conséquence d'une ponction fiscale devenue insupportable, notammellf à cause de ses taux. relève 
d'une certaine hypocrisie, et à tout le moins génère un certain malaise". Zie ook van dezelfde auteur: 
"L'évolution historique de la procédure pénale··, R.G.F., 1995. 21-23, waar er voor wordt gcpleit om enkcl 
die gevallen strafbaar te stcllen waarin werkelijk sprake is van ccn criminele intentie in een georganiseerd 
verband, en waarbij gesuggereerd wordt om zich te inspireren op het misdrijf van "escroquerie fiscale" uit 
het Luxemburgs recht. 
(4) Zie DE NAUW, A., Les méthamorphose.1· administrative.1· du droit pénal de l'entreprise, Mys en 
Breesch, Gent, 1994, 39-41: VERSTRAETEN. R., "De rcchtszekerheid en het vertrouwcnsbeginsel", 
Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid in Be/gië, Tjeenk Willink, Deventer, 1997, 123. 
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Eris dus sprake van een zeer selectief vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie, 
en - daaraan voorafgaand- selectieve impulsen vanuit de fiscale administratie. Wei 
zullen die zaken die uiteindelijk voor de strafrechtbanken behandeld worden vaak 
gekarakteriseerd zijn door een hoge graad van complexiteit, en geven zij even vaak 
aanleiding tot soms heftige discussies over de al dan niet correcte naleving van de 
beginselen van het fiscaal strafrecht. Hierbij komen een aantal kwesties regelmatig 
terug. Fiscale strafzaken zijn overigens ook dikwijls bron van boeiende problemen 
van strafprocesrecht in het algemeen. 

Niet alleen de participanten in het strafrechtelijk systeem doch ook de wetgever wor
stelde met de fiscale strafwetgeving. Deze wordt sinds de modernisering ervan begin 
jaren '80 gekenmerkt door een bijzonder hoog evolutief gehalte. In iets meer dan 
twintig jaar tijd werden ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, waarbij soms vroeger 
ingenomen standpunten korte tijd later teruggefloten of bijgestuurd werden. 

De rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake het fiscaal strafrecht werd zopas 
geïnventariseerd en nauwkeurig geanalyseerd door HUYBRECHTS (5). De volle
digheid en grondigheid van zijn uiteenzetting maken een nieuw overzicht overbodig. 
Veeleer dan te trachten alle kwesties aan te snijden leek het mij dus beter - rekening 
houdend met de mij toegemeten ruimte en de titel van deze bijdrage indachtig - ook 
zelf selectief te werk te gaan, en mij te concentreren op enkele heikele punten en fa
cetten. Een kritische kanttekening bij bepaalde arresten van het Hof van Cassatie zal 
mij hopelijk niet kwalijk worden genomen. Ook kunnen enkele kwesties aan bod 
komen die bij het Hof van Cassatie niet - of nog niet - aan de orde waren. 

(5) HUYBRECHTS, L., "Het fiscaal strafrecht en de jurisprudentie van het Hof van Cassatie"', Liber 
Amicorum J. Couturier (te verschijnen). 
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§ 2. DE AARD V AN DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETE 

De discussie of administratieve boetes die een fiscale overtreding sanctioneren in 
werkelijkheid een penaal karakter dragen is reeds geruime tijd aan de gang. De inzet 
is belangrijk. Het gaat om de toepassing van artikel 6 EVRM en de daarin vervatte 
waarborgen. Om de hoek loert ook het non bis in idem-beginsel, eveneens vastgelegd 
in artikel 14.7 IVBPR. 

Het Hof van Cassatie toonde zich tot zeer onlangs in deze materie bijzonder stug. Op 
15 januari 1991 werd geoordeeld dat door de oplegging van een belastingverhoging 
een taxatieambtenaar geen uitspraak doet over de gegrondheid van een tegen de be
lastingplichtige ingestelde strafvervolging, en tegen hem geen veroordeling uit
spreekt (6). Op 11 oktober 1996 werd dit herhaald met de precisering dat de belas
tingverhoging er in hoofdzaak door een gepaste vergoeding toe strekt om de rechten 
van de Schatkist te vrijwaren (7). Strafrechtelijke en administratieve sancties kunnen 
in deze optiek dus gecumuleerd worden. 

In het principe-arrest van 27 september 1991 floot het Hof van Cassatie artikel 6 
EVRM uitdrukkelijk terug: "dat de administratieve geldboeten bepaald bij artikel 
70 van het BTW-wetboek , die neerkomen op een verhoging van de verschuldigde 
be lasting, krachtens de uitdrukkelijke wil van de wetgever geen strafrechtelijke sanc
ties zijn; dat de strafrechtelijke sancties die op de overtreding van de BTW-voor
schriften zijn gesteld, bepaald zijn in de artikelen 73 e. v. van het wetboek; dat de 
bedoelde adminstratieve geldboeten in hoofdzaak ertoe strekken, dank zij een gepas
te vergoeding, de rechten van de Schatkist te vrijwaren; dat bovendien in de wetge
vingen van de meeste verdragsstaten administratieve sancties en verhogingen als vo
renbedoeld op de niet nakoming van fiscale verplichtingen zijn gesteld; dat uit het 
vorenstaande volgt dat de bedoelde administratieve geldboeten geen straffen zijn en 
dat bij het opleggen ervan geen strafvervolging in de zin van het Verdrag wordt inge
steld" (8). Hieruit is afgeleid dat bij de beoordeling van een door de administratie 
opgelegde boete, de rechter zich dient te beperken tot een loutere wettelijkheidscon
trole, zonder dat hij de opportuniteit kan beoordelen. Dit is dus zeker geen voile 
rechtsmacht. Het Hof van Cassatie oordeelde dan ook recent in het kader van een 
verzetsprocedure tegen een administratieve boete inzake BTW dat het hof van be
roep niet op wettelijke wijze vermag te beslissen op grond van billijkheidsredenen 
dat er geen aanleiding bestaat om een boete op te leggen (9). 

Het betoog dat desalniettemin in fiscale zaken de rechterlijke controle de facto vaak 
sterk gelijkt op een normale volledige rechtsmacht ( 10) doet niets af aan de princi
piële vraagstelling. 

(6) Cass., 15 januari 1991, Arr.Cass., 1990-91, nr. 249. 
(7) Cass., 1 1 oktober l 996, Arr. Cass., 1996, nr. 376. 
(8) Cass., 27 september 1991, Arr.Cass., 1991-92, 99, concl. Adv.-Gcn. Goeminne. 
(9) Cass., 22januari 1998, F.J.F., 1998, 51. 
(10) HUYBRECHTS, L., I.e. 
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W at deze betreft kreeg het strikte standpunt van het Hof van Cassatie het steeds 
moeilijker. In bepaalde rechtspraak van hoven en rechtbanken wordt onbeschroomd 
uitgegaan van de penale aard van de "administratieve" fiscale boete (11). De Raad 
van State schreef al in het advies bij het ontwerp dat leidde tot de Wet van 4 augustus 
1986 houdende fiscale bepalingen dat "wanneer de boete ( ... ) oploopt tot een zeer 
aanzienlijk bedrag, zij (dient) te worden beschouwd als een straf(. .. )". (12). Het Ar
bitragehof van zijn kant erkende reeds dat de kwalificatie "administratief' voor de 
boetes bij sociaal-strafrechtelijke inbreuken voorzien door de Wet van 30 juni 1971 
de strafrechtelijke aard ervan niet perse in de weg staat (13). 

In de rechtsleer wordt reeds Jang gepleit om dit ook voor de fiscale boetes onder ogen 
te zien, waarbij gesteund wordt op de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
rechten van de mens (14). Na een grondige ontleding van deze rechtspraak besluit 
DERUYCK dat in het licht van de daar uitgestippelde criteria de traditionele visie 
van het Hof van Cassatie moeilijk vol te houden is. 

De autonome verdragsrechtelijke betekenis van wat een strafrechtelijke materie is 
wordt vanuit het arrest-Oztürk (15) geconcentreerd rond drie criteria: de internrech
telijke kwalificatie van de boete, de aard van de inbreuk en de aard en ernst van de 
sanctie. Het eerstgenoemde punt, waar het Hof van Cassatie sterk op drukt, is echter 
duidelijk niet doorslaggevend ( 16) ( 17). Over de vraag of aan de twee andere punten 
alternatief of cumulatief moet zijn voldaan bestaat discussie. Feit is echter dat het 
Europees Hof in de zaak Bendenoun reeds besloot tot de penale aard van de aan haar 
oordeel onderworpen zgn. (Franse) fiscaal-administratieve boetes. Het Hof gaf ener
zijds aan dat de overtreden norm van algemene aard is in de mate hij onverdeeld be
trekking heeft op aile burgers in hun hoedanigheid van belastingplichtige, beklem
toonde anderzijds dat de belastingverhogingen wezenlijk tot doel hebben om te be
straffen teneinde de herhaling van dergelijke feiten te voorkomen, zodat zij zowel 
een preventief ais een repressief karak ter dragen, en wees er tenslotte op dat de opge
legde belastingverhogingen "une ampleur considérable" hebben. Besloten werd: 
"Aucun d'eux n'apparaît décisif à lui seul, mais additionnés et combinés ils con
féraient à l "'accusation" litigieuse un "caractère pénal" au sens de l'article 6 

( 11) Zie recent: in fiscale rechtspraak, Antwerpen, 29 september 1997, Fisc. Koerier, 1998, 142; Rb. Ant
werpen, 4 mei 1998, Fisc. Koerier, 1998, 330. 
(12) Advies R.v.St., Pari. St. Senaat, 1985-86, nr. 310-51, 3. 
( 13) Arbitragehof, 18 november 1992, R. W., 1992-93, 673. 
( 14) Zie de grondige bespreking bij DERUYCK, F., De rechtspersoon in het strafrecht, Mys en Breesch, 
Gent, 1996, nrs. 134 e.v. 
( 15) EHRM, 21 februari 1984, Pub/. Cour, Série A, nr. 73, § 50. 
( 16) EHRM, 21 februari 1984, Pub/. Cour, Série A, nr. 73, § 52: "Les indications que fournit le droit inter
ne de l'Etat défendeur n'ont qu'une valeur relative". 
Bovendien wijst DERUYCK - met ook een verwijzing naar TIBERGHIEN (lnleiding toi het Bclgisch fis
caal recht, 422-423) - er op <lat de wil van de wctgever in deze niet zo duidelijk is, in die zin <lat hoofdstuk 
X van het WIB en hoofdstuk XI van het WBTW, waarin zowel de administratieve ais de strafrcchtelijkc 
sancties zijn opgenomen, ais titel dragen: "Strafbepalingen" (DERUYCK, F., "De fiscaal-administratieve 
sancties in het licht van artikel 6 E.V.R.M.", Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Mys en Breesch. 
Gent, 1996, 27). 
( 17) Het Arbitragehof nam dit ondubbelzinnig aan bij de beoordeling van de administratieve geldboete bij 
sociaal-strafrechtelijke inbreukcn (Arbitragchof, 18 novembcr 1992, R. W., 1992-93, 673). 
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§ l" (18). Recent werden ook Zwitserse fiscale boetes als strafrechtelijk gekarakteri
seerd. Het Europees Hof stelde vast dat een boete werd opgelegd die niet onaanzien
lijk was en die nog hoger zou zijn geweest indien de overheid geen rekening had 
gehouden met de cooperatieve houding van de betrokkenen. Vervolgens oordeelde 
het dat de boete niet bedoeld was als een geldelijke vergoeding voor schade, maar dat 
zij hoofdzakelijk een bestraffend en afschrikkend karakter had. Ten slotte werd aan
gestipt dat ook het Zwitsers Federaal Hof had verwezen naar het "penale" karakter 
van de boete (19). 

Ik ben het met HUYBRECHTS eens dat uit de Europese rechtspraak niet zonder 
meer is af te leiden dat elke belastingverhoging of fiscale boete een "strafrechtelijke" 
sanctie is. De toepassing van de Europese criteria op de Belgische situatie dringt ech
ter het besluit op dat minstens in een aantal gevallen deze conclusie onontkoombaar 
zal zijn. Zoals DERUYCK schrijft wordt de belastingplichtige door de dreiging van 
de fiscale boete aangespoord om zijn verplichtingen na te leven, en is er aldus een 
preventief oogmerk. Bij normovertredend gedrag wordt hem dan een leed opgelegd 
dat in geen logische verhouding staat tot de schade die de Staat heeft opgelopen. Er 
wordt dus repressief gehandeld. Dit wordt versterkt door de hoogte van de boetes die 
kunnen opgelegd worden (20). 

Dit kan treffend worden geïllustreerd op het vlak van de boetes inzake inkomstenbe
lasting ofBTW. Krachtens artikel 444 WIB kan bij niet-aangifte, onvolledige of on
juiste aangifte een belastingverhoging worden toegepast die wordt bepaald naar de 
aard en de ernst van de inbreuk. Bij afwezigheid van kwade trouw kan worden afge
zien van het minimum van de belastingverhoging. Hieruit blijkt reeds het principieel 
repressief karakter van het overheidsoptreden wanneer kwade trouw in het spel is. 
Vervolgens wordt de hoogte van de fiscale boete gemoduleerd in het K.B. van 27 
augustus 1993 vol gens een schaal gaande van 10 tot 200 % ! Hierbij zal dan rekening 
worden gehouden met het bestaan van bedrieglijk opzet, het plegen van een valsheid 
of het gebruik van valse stukken, de omkoping van ambtenaren of een poging hiertoe 
en de vraag om de hoeveelste overtreding het gaat. Beweren dat in dergelijke om
standigheden de administratieve sanctie steeds hoofdzakelijk vergoedend blijft is de 
ogen sluiten voor de werkelijkheid (21). Indien het in wezen gaat om een geldelijke 

(18) EHRM, 24 februari 1994, Pub/. Cour, Série A, nr. 284, § 47. 
(19) EHRM, 29 augustus 1997, onuitg., besproken door A. BORMS in R. W., 1998-99, 511. 
(20) DERUYCK, F., o.c., 109. 
(21) Het is boeiend op dit puni de beschouwingen te herlezen van eerste advocaat-generaal Paul Leclercq 
onder Cass., 26 januari 1925, Pas., 1925, I, 117, betreffende de boctcs die in de materie van douane en 
accijnzen door de strafrechtcr worden opgelegd, en die gekwalificeerd werden als "des amendes mixtes", 
m.a.w. een vermenging van het vergocdcnde en het repressieve: "Cet élément de réparation civile est 
d'abord très difficile à décoill'l"ir. En effet. quand une condamnation se produit en matière de douanes et 
accises, le juge ne condamne pCIS seulement à /'amende dite mixte, mais fréquemment aussi au payemelll 
du droit fraudé; quel est Cl/ors le dommage qui est causé pClr /'infraction et qui 11 'est pas répC1ré? Le seul 
qui soit possible, c'est la perte sur les intérêts qu'aurait produits le droit jrC1udé s'il C1VC1it été payé au 
moment voulu par la loi;(. .. ) il est impossible de retrouver le montant de res intérêts dans l'amende dite 
mixte el d'expliquer par eux /'importance de /'C1mende. (. .. ) Le trouble véritable que les infractions dou
anic•res ou d'C1ccises cC1usent est que le fisc touche moins d'argent et que, par suite, l'Etat doits 'en procu
rer Clutrement. ( ... ) Ce que le législateur veut, c'est de l'argent pour/' Etal, et les mesures ordo1111ées par ICI 

. ../. .. 
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vergoeding, is enerzijds niet in te zien waar het forfaitair karakter dan voor dient, en 
zou anderzijds de boete dezelfde moeten zijn ongeacht of er bedrieglijk opzet is en of 
het om een eerste dan wel om een vierde overtreding gaat. 

De koudwatervrees van het Hof van Cassatie was verklaarbaar. Hoewel de erkenning 
van de strafrechtelijke aard van administratieve boetes er niet toe verplicht de opleg
ging hiervan te onttrekken aan de administratie, en het voldoende is ais tegen de ad
ministratieve beslissing een beroep openstaat - niet noodzakelijk voor een strafrech
ter - dat beantwoordt aan alle vereisten van artikel 6 EVRM (22), rijst de vraag naar 
de omvang van de toetsing die moet kunnen gebeuren. Anderzijds stelt een dergelij
ke evolutie de toepassing van het non bis in idem - beginsel aan de orde. 

Zeer recent werd uiteindelijk dan toch een belangrijke stap gezet. In twee arresten 
van 5 februari 1999, gewezen inzake de administratieve sancties uit het BTW-wet
boek, besliste het Hof van Cassatie dat de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 BUPO zich 
niet verzetten tegen een stelsel waarbij aan het bestuur de vervolging en sanctione
ring van inbreuken op de fiscale reglementering wordt toevertrouwd, mits de belas
tingplichtige de opgelegde sanctie kan laten controleren door een rechterlijke instan
tie die alle garanties biedt welke in die bepalingen worden omschreven. Die rechter 
moet kunnen nagaan of voldaan is aan alle wettelijke vereisten van de straf en moet 
hiervoor de elementen in feite en in rechte kunnen beoordelen. Die rechter moet de 
mogelijkheid hebben de werkelijkheid na te gaan van de sanctionering en eveneens 
te beoordelen of de sanctie met de wettelijke voorschriften overeenstemt, en inzon
derheid of zij niet indruist tegen specifieke wettelijke bepalingen of tegen algemene 
rechtsbeginselen, en niet in strijd is met de zorgvuldigheidsplicht van het bestuur. De 
uitoefening van dit toetsingsrecht houdt evenwel - aldus het Hof van Cassatie - niet 
in dat de rechter om loutere redenen van opportuniteit of billijkheid de belasting
plichtige zou kunnen bevrijden van de verplichtingen die hem wettelijk zijn opge
legd door de overheid. 

Het Hof van Cassatie erkent hierbij dat een administratieve sanctie een strafsanctie 
kan zijn in de zin van artikel 6 EVRM, doch oordeelt vervolgens dat het algemeen 
rechtsbeginsel non bis in idem noch artikel 14, !id 7 BUPO eraan in de weg staan dat 
de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard bepaalt voor eenzelfde in
breuk, de ene onderworpen aan het nationale strafrechtsstelsel, de andere aan het 

.. .1.. 
loi tendent toutes à ce but: amener de l'argent à l'Etat. Pour l'atteindre, la loi a considéré tous les.frau
deurs comme formant un bloc, tous les actes de fraude comme formant un tout, et elle a dit: quand un 
fraudeur sera surpris, il payera pour les autres; pour un.fait de fraude qui est constaté, il y en a dix qui 
échappent; donc, quand on le découvrira, celui à charge de qui il est établi payera pour les autres frau
deurs et pour les autres cas où il a fraudé sans être surpris. Il payera une amende égale au décuple du 
droit.fraudé ou d'un montant.fixe très élevé.( ... ) Mais, si au point de vue de l'Etat qui perçoit l'amende on 
peut dire, pour en expliquer l'élévation et les règles spéciales auxquelles l'infraction est soumise, que 
l'amende renferme un élément de dommages-intérêts fixé forfaitairement, on doit reconnaître. si l'on se 
place au point de vue du condamné qui paye, que pour lui l'amende est une peine". 
(22) Zie in Nederland: Hoge Raad, 7 september 1988, B.N.B., 1988, nr. 298, i.v.m. fiscale boetes. Zie 
i.v.m. de procedure bij oplegging van fiscale boetes in België, en de vraag of deze wel beantwoordt aan de 
vereisten van artikel 6 EVRM: DERUYCK, F., "De fiscaal administratieve sancties in het licht van artikel 
6 EVRM", I.e., 35-41. 
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stelsel van de administratieve sanctie. M.a.w. wordt de cumul van straf en admini
stratieve sanctie hierdoor niet verboden. W el mag de rechter die gevraagd wordt een 
administratieve sanctie te toetsen, rekening houden met de reeds opgelegde straf, 
doch hij kan de opportuniteit van de geldboete niet beoordelen. Ten slotte is het stel
sel van verzachtende omstandigheden van het strafrecht niet toepasselijk bij admini
stratieve sancties (23). 

Een derde arrest van dezelfde datum, betreffende de belastingverhogingen inzake 
inkomstenbelastingen bevestigt enkel dat het Hof van beroep niet bevoegd is om op 
grond van loutere billijkheids- of opportuniteitsredenen een belastingverhoging 
kwijt te schelden (24). 

Zeer kort nadien nam ook het Arbitragehof een beslissing in gelijkaardige zin. Het 
arrest van het Hof van 24 februari 1999 betrof de fiscale geldboeten inzake BTW. 
Verwijzend naar het feit dat de bedoelde geldboeten tot doel hebben de inbreuken 
begaan door aile belastingplichtigen, zonder enig onderscheid, te voorkomen en te 
bestraffen, en dat de belastingplichtige, die vooraf de sanctie kent die hij riskeert op 
te lopen, ertoe zal worden aangezet zijn verplichtingen na te komen, oordeelt het 
Arbitragehof in eerste instantie dat het repressief karakter van de sanctie overheerst. 
Vervolgens wordt aangenomen dat de wetgever de vrijheid heeft om aan de fiscus de 
taak toe te vertrouwen de fiscale inbreuken te vervolgen en te bestraffen, en dat hij 
ook bijzonder zware straffen mag opleggen in sectoren waar de omvang en de fre
quentie van de fraude de belangen van de gemeenschap ernstig aantasten. Niets ver
biedt de wetgever, om redenen van doeltreffendheid, aan de Minister van Financiën 
de taak toe te vertrouwen de inbreuken op het vlak van de BTW te vervolgen, hem de 
bevoegdheid te geven uitspraak te doen over de aanvragen tot kwijtschelding en hem 
ertoe in staat te stellen dadingen te treffen. 

Evenwel beslist het Arbitragehof dat een rechter de mogelijkheid moet hebben om te 
toetsen of een administratieve beslissing met repressief karakter in rechte en in feite 
verantwoord is en of zij de wettelijke bepalingen en algemene beginselen die de ad
ministratie in acht moet nemen eerbiedigt. Het Arbitragehof stipuleert hierbij uit
drukkelijk dat hieronder ook het evenredigheidsbeginsel moet begrepen worden. 

Verder wordt nog gepreciseerd dat indien de wetgever van oordeel is dat de admini
stratie de mogelijkheid moet hebben om de omvang van de sanctie te moduleren, 
niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt dan aan de controle van 
de rechter mag kunnen ontsnappen (25). 

(23) Cass., 5 februari 1999 (twee arresten), J.L.M.B., 1999, 537, noot A. DEMOULIN. 
(24) Cass., 5 februari 1999, 8.95.0098.N, inzake Belgischc Staat/Boonen, onuitf?., eveneens geciteerd 
door HUYBRECHTS, L., I.e. 
(25) Arbitragehof, 24 februari 1999, arrestnr. 22/99, J.L.M.B., 1999, 532; zie ook de noot A. DEMOULIN 
onder Cass., 5 februari 1999 (twee arresten), J.L.M.B., 1999, 543. 
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§ 3. DE VERVOLGING IN FISCALE STRAFZAKEN 

Talrijke uren werden de voorbije jaren doorgebracht met discussies omtrent de cor
recte naleving van het fiscaal-strafrechtelijk vervolgingssysteem (26). Deze zijn ech
ter voor een deel uitstervend ais gevolg van een ingreep op 28 december 1992, waar
door de wetgever beoogde het systeem te vereenvoudigen en te versnellen, en waar
door hij tegelijkertijd op termijn een aantal procedurediscussies de pas afsneed. 

Overeenkomstig artikel 29, !id 2 Sv. kunnen de ambtenaren van de Administratie der 
Directe belastingen en de ambtenaren van de BTW-administratie de feiten die, naar 
luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten straf
baar zijn, niet zonder machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressor
teren, ter kennis brengen van de procureur des konings. Voor de ambtenaren van de 
bijzondere belastinginspectie is een machtiging vereist van een van de drie daartoe 
door de secretaris-generaal van het ministerie van financiën aangewezen ambtenaren 
(27). De artikelen 460 WIB en 74 § 2 WBTW, evenals de gelijkluidende bepalingen 
in de andere belastingwetboeken houden dan in dat na een dergelijke aangifte het 
openbaar ministerie regelmatig een vervolging kan instellen. 

Voor de gevallen waarin het openbaar ministerie evenwel met de feiten bekend ge
raakte op een andere wijze dan via een aangifte van de gemachtigde ambtenaar 
schreven de artikelen 461 § 1 WIB en 74 § 4 WBTW voor, evenals de gelijkluidende 
bepalingen in de andere belastingwetboeken, dat alvorens een vervolging in te stel
len het parket het advies moest vragen van de bevoegde gewestelijke directeur van de 
betrokken administratie. Wei was dit verplicht advies geenszins bindend voor het 
openbaar ministerie. De niet-naleving van dit zogenaamde dubbele filtersysteem in
gevoerd door de Wet van 4 augustus 1986 moest leiden tot de onontvankelijkheid 
van de ingestelde strafvordering (28). Ingevolge de Wet van 28 december 1992, op 
dit punt in werking getreden op I maart 1993, werd dit verplicht advies echter afge
voerd. 

Het openbaar ministerie kan nu nog - facultatief - het advies van de fiscus inwinnen 
doch ais het dit niet doet, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de 
eventueel reeds - via het vorderen van een gerechtelijk onderzoek, het uitbrengen 
van een rechtstreekse dagvaarding of een oproeping bij proces-verbaal (29) - inge
stelde strafvordering. 

(26) Ik maak hier abstractie van de zeer bijzondere regeling inzake douane en accijnzen. 
(27) Dezc machtiging is aan geen vormvoorschriften ofbijzondere bewijsregelen onderworpen (Cass., 19 
april 1994, Arr. Cass., 1993-94, nr. 186). 
(28) Zie de uitvoerige bespreking van GOEMINNE, Ph., "Overwegingen in verband met de 'rechtszeker
hcid van de belastingplichtige"', R. W., 1987-88, 585. 
(29) Cass., 11 maart 1997, Arr.Cass., 1997, 339. Wanneer het parket enkcl ccn opsporingsonderzoek in
stelt, is geen enkele voorafgaande formaliteit nodig. Dit kon en kan altijd zonder aangifte van cen gemach
tigd ambtenaar of advies van de fiscale administratie. 
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Strafrechters worden vandaag nog frequent geconfronteerd met beide aspecten -
aangifte én advies - van het "charter van de belastingplichtige". Aangezien het gaat 
om de beoordeling van de regelmatigheid van de instelling van de strafvordering, 
dienen immers aile strafvorderingen met fiscale tenlasteleggingen welke op gang 
werden gebracht v66r I maart 1993 aan dit regime te worden getoetst. 

Betwistingen kunnen slaan op de omvang van de feiten vervat in de aangifte of het 
advies van de fiscus. Wanneer de verdediging inroept dat deze beperkter is dan wat 
het openbaar ministerie laat gelden, en hierop een middel van (gedeeltelijke) onont
vankelijkheid van de strafvordering steunt, zal de strafrechter de precieze draagwijd
te van de betreffende akte moeten bepalen. Het Hof van Cassatie zorgde m.i. voor 
enige onduidelijkheid door in een arrest van 20 december 1994 te overwegen dat de 
machtiging van de ter zake bevoegde ambtenaar en de ingevolge deze machtiging 
door de ambtenaren van de belastingbesturen gedane aangifte of klacht, een welbe
paalde zaak en één of meer met name genoemde belastingplichtigen moet betreffen. 
Hieraan werd dan toegevoegd dat de feiten, waarop een machtiging en de aangifte of 
klacht betrekking hebben, deze feiten zijn die in de machtiging en deze klacht of aan
gifte zijn vermeld en die voorkomen in de eventueel daarbij gevoegde stukken (30). 
Net zoals bij de interpretatie van een vordering tot gerechtelijk onderzoek (31) kun
nen de bij de aangifte of het advies gevoegde stukken echter m.i. slechts een hulp
middel zijn met het oog op een juiste aflijning van de enkele feiten bedoeld in de 
aangifte of klacht. De bijgevoegde stukken zijn echter niet op zichzelf bepalend. Het 
Hof van Cassatie zal het oordeel van de feitenrechter maar censureren wanneer spra
ke is van een schending van de bewijskracht van de aangifte of het advies, m.a.w. 
wanneer de rechter aan de betreffende akte een interpretatie heeft gegeven die onver
enigbaar of onbestaanbaar is met de inhoud en de bewoordingen ervan (32). 

V oor strafvorderingen ingesteld na I maart 1993 wordt de kans op zgn. "procedure
fouten" klein. Ook indien de aangifte slechts betrekking zou hebben op een beperkte 
fraude of op een fraude beperkt tot een bepaalde periode, zal het openbaar ministerie 
op rechtsgeldige wijze een strafvordering kunnen instellen voor een meer grootscha
lige of langdurige fraude die ontdekt werd naar aanleiding van het onderzoek uit 
hoofde van de feiten waarvoor aangifte werd gedaan, en dit zonder dat voorafgaan
delijk een advies moet worden gevraagd. Hetzelfde geldt wanneer fiscale misdrijven 
op enige andere "toevallige" wijze aan het licht komen, bijvoorbeeld via een al dan 
niet anonieme aangifte van een niet-ambtenaar of naar aanleiding van een onderzoek 
in een gemeenrechtelijke zaak. 

Wei kan de belastingplichtige nog steeds het gevoel of zelfs de overtuiging hebben 
dat achter een anonieme aangifte de hand of minstens de geest schuilgaat van een niet 
gemachtigd ambtenaar (33). Indien dit het geval is, zal een op grond van dergelijke 

(30) Cass., 20 deœmber 1994, F.J.F., 1995, 149, nr. 70. 
(31) Zie Cass., 11 december 1990, Arr.Cass., 1990-91, nr. 189. 
(32) Zie voor een bijzonder interessant toepassingsgeval: Cass., 24 december 1994, Arr.Cass., 1994, 
1140, en het tweede arrest in dezelfde zaak: Cass, 28 januari 1997, Arr. Cas.,·., 1997, 114. 
(33) Bijvoorbeeld een aangifte als gevolg van een schending van het beroepsgeheim van de fiscale ambte
naar. 
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aangifte ingestelde strafvervolging door nietigheid zijn aangetast (34 ). Het zal echter 
niet volstaan dat de belastingplichtige zonder meer een dergelijke bewering naar vo
ren schuift. Wei kan aangenomen worden dat wanneer hij het middel in verband met 
de onregelmatigheid van de aangifte op zulkdanige wijze kan staven dat het niet van 
geloofwaardigheid is ontbloot, het aan de vervolgende instantie toekomt om het be
wijs van de rechtsgeldigheid van de procedure te leveren (35). 

De auteurs waren verdeeld over de vraag of, in het geval er nog geen strafvordering 
is ingesteld, een onregelmatige aangifte - al dan niet anoniem - kan worden geregu
lariseerd door het inwinnen van het advies van de bevoegde gewestelijke directeur. 
Deze rechtsleer dateert wel van v66r de Wet van 28 december 1992 (36). 

Persoonlijk meen ik dat een regularisatie - zeker na de W et van 28 december 1992 -
niet kan aanvaard worden. Wanneer een belastingambtenaar zijn beroepsgeheim 
schond teneinde via een derde een anonieme aangifte uit te lokken, gaat het om on
rechtmatig verkregen bewijs. Hier kan geen sprake zijn van regularisatie. Dit geldt 
m.i. ook in de andere gevallen. Enerzijds kan men zich de vraag stellen of er ook 
geen schending van het beroepsgeheim is wanneer de ambtenaar zonder daartoe te 
zijn gemachtigd feiten ter kennis van het openbaar ministerie brengt (37). Weliswaar 
houdt bijvoorbeeld artikel 337 WIB in dat de ambtenaren - die buiten het uitoefenen 
van hun ambt verplicht zijn tot de meest volstrekte geheirnhouding aangaande aile 
zaken waarvan zij wegens de uitvoering van hun opdracht kennis hebben - hun ambt 
uitoefenen wanneer zij aan het parket inlichtingen verstrekken welke deze nodig 
hebben voor de uitoefening van hun wettelijke taak, doch deze bepaling moet m.i. 
worden samen gelezen met artikel 29 lid 2 Sv. dat de ambtenaren uitdrukkelijk ver
biedt om strafbare feiten zonder de vereiste machtiging ter kennis te brengen van het 
parket (38). Anderzijds hangt de regelmatigheid van de strafvordering uit hoofde van 
feiten die niet via toeval of derden ter kennis van het openbaar ministerie zijn ge
bracht uitsluitend af van het bestaan van een regelmatige aangifte. Een advies van de 
fiscus is geen voorwaarde meer. Het thans bestaande wettelijke vervolgingssysteem 
- teruggebracht tot één enkele filter - zou totaal uitgehold worden zo het na een on
regelmatige aangifte zou volstaan om een volstrekt vrijblijvend en voor de instelling 
of verdere uitoefening van de strafvordering geenszins noodzakelijk advies aan de 

(34) GOEMINNE, Ph., I.e., 596; AFSCHRIFf, Th., "La loi du 4 août 1986 portant des dispositions fisca
les", J.T., 1986, 679, nr. 13. 
(35) Cfr. DE NAUW, A., "Les règles d'exclusion relatives à la preuve en matière pénale", R.D.P., 1990, 
714. 
(36) Zie GOEMINNE, Ph., I.e., 595 en VANDEBERGH, H., "Bedenkingen rond de bepalingen in de pro
grammawet 1986 betreffende de rechtszekerheid van de belastingplichtigen", Fiskofoon, 64 (oktober 
1986), 202, die van oordeel zijn dat een regularisatie mogelijk is; vgl. HUYBRECHTS, L., "Hel charter 
van de belastingplichtige; trial and error", Fiskofoon, 66 (december 1986), 266 en TOURNICOURT, R., 
"Charter van de belastingplichtige; een kritische evaluatie", Studiedag 31 januari 1987, 23, die het andere 
standpunt zijn toegedaan. 
(37) Aldus SPEECKE, J., noot onder Corr. Leuven, 5 januari 1993, Fisc.Koerier, 1993, 347. 
(38) Ook THUS, D., "Actuele problemen uit het fiscaal strafrecht", Studiedag 19 novemher 1998, 39. 
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belastingadministratie te vragen (39). De bedenking van de Raad van State dat een 
aangifte of klacht op zich niet onontvankelijk kan zijn ( 40) klopt, doch de vraag lijkt 
mij enkel te zijn of rechtsgeldig een strafvordering kan ingesteld worden zonder re
gelmatige klacht - d.w.z. uitgaande van een gemachtigde ambtenaar -. 

Betwistingen kunnen ook slaan op de juistheid van de kwalificatie. Het is een funda
mentele regel dat bij de strafrechter niet een kwalificatie maar wel eenfeit wordt aan
hangig gemaakt, en dat de rechter aan dat feit zijnjuiste kwalificatie moet geven. Het 
unieke feit is aanhangig of niet en de rechter heeft daarmee alle mogelijke misdrij ven 
die door het feit zijn opgeleverd principieel in de hand (41). Als het feit onder ver
schillende kwalificaties valt moet de rechter het kwalificeren "sous sa plus haute ex
pression pénale", d. w.z. onder de misdrijfvorm die de hoogste straf meebrengt, onge
acht of dit gepaard gaat met de bevoegdheid van een lagere of hogere rechtbank ( 42). 

Kwalificatiewijzigingen kunnen echter niet alleen vragen van bevoegdheid doch ook 
van ontvankelijkheid doen rijzen. Dit is met name het geval wanneer een gerechtelijk 
onderzoek werd gevorderd of een aanhangigmaking voor het vonnisgerecht ge
schiedde uit hoofde van een gemeenrechtelijk misdrijf, en vervolgens blijkt dat het 
(ook) gaat om een fiscaalrechtelijke inbreuk (43). 

Uit een cassatiearrest van 17 september 1996 - betreffende een zaak uit het "oud re
gime" - volgt dat de procureur des konings die vervolgingen instelt wegens gemeen
rechtelijke misdrijven niet verplicht is het voorafgaand advies van de bevoegde ge
westelijke directeur te vragen wanneer de feiten waarvoor het onderzoek wordt inge
steld tezelfdertijd ook fiscale misdrijven uitmaken of hiermee gepaard gaan (44). 
Een correctioneel vonnis te Mechelen oordeelt dat wanneer de onderzoeksrechter in 
de loop van een gerechtelijk onderzoek naar gemeenrechtelijke feiten vaststelt dat 
deze feiten in werkelijkheid ook bijkomend fiscale misdrijven zouden uitmaken, hij 

(39) J. D'HAENENS ("Het formeel fiscaal strafrecht na de hervormingen van 1980 en 1986", Actuele 
problemen van strafrecht, Kluwer, Antwerpen. 1988, 162) uitte reeds onder de gelding van het verplichte 
adviesregime zijn twijfels over een mogelijke regularisatie: "Een niet-gemachtigd ambtenaar zau aangif
te kunnen doen, omdat hi} kan vermoeden dat die machtiging hem niet zou worden gegeven. Door zonder 
machtiging aangifte te doen zou hi} het openbaar ministerie, hoe dan ook, in de mogelijkheid stellen loch 
vervolgingen in te stellen, vermits het advies dat hi} moet inwinnen hem niet kan verhinderen dit te doen. 
Het zou een middel zijn om de wet te omzeilen ". 
(40) Zie advies R.v. St., Pari. St. Senaat, 1985-86, nr. 310/1, 83. 
(41) DECLERCQ, R., "Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging", Strafrecht voor rechtspractici, IV, 
204 en 217. 
(42) DECLERCQ, R., I.e., 214. 
(43) GODBILLE getuigt dat het openbaar ministerie in de praktijk twijfelde om personen die het voor
werp zouden kunnen uitmaken van een dubbele misdrijfomschrijving- gemeenrechtelijk en fiscaalrechte
lijk - te vervolgen zonder het advies van de bevoegde gewestelijke directeur (GODBILLE, J.-F., 
"L'évolution historique de la procédure pénale", I.e., 17. 
( 44) Cass., 17 september 1996, Arr. Cass., 1996, 763. In de bij de vordering toi gerechtelijk onderzoek -
uit hoofde van bankbreuk- gevoegde stukken waarnaar de vordering verwees was nochtans uitdrukkelijk 
melding gemaakt van zwarte verrichtingen en gelden, een schaduwrekening en zwarte ontvangsten. Be
slist werd echter dat deze vermeldingen in de stukken feiten betreffen die, ongeacht het fiscaal-strafrech
telijk aspect ervan, bedrieglijkc bankbreuk door ontdraging van de in de vordering genoemde "opbrengst" 
opleveren. 
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zijn onderzoek gewoon kan verderzetten. Slechts wanneer de procureur een aanvul
lende vordering tot gerechtelijk onderzoek wil nemen voor fiscale misdrijven, moet 
hij voorafgaand advies vragen. Niets belet het parket echter om enkel voor de ge
meenrechtelijke misdrijven te vervolgen, en dit zowel bij eendaadse ais bij meer
daadse samenloop (45). Hierbij wordt gesteund op de studie van Adv.-Gen. GOE
MINNE (46). 

Er moet een onderscheid worden gemaakt. Als een onderzoeksrechter tijdens zijn on
derzoek een ander-fiscaalstrafrechtelijk- feit ontdekt, verschillend van het voorwerp 
van de vordering tot gerechtelijk onderzoek of van de burgerlijke partijstelling, dient 
hij dit onmiddellijk ter kennis te brengen van het openbaar ministerie. Dit is thans uit
drukkelijk bepaald in artikel 56 § 1, lid 6 Sv. Zonder nieuwe of aanvullende vordering 
van het parket - voor de strafvorderingen van v66r 1 maart 1993 na een voorafgaand 
advies - kan hij ter zake in geen geval handelingen stellen die eigen zijn aan het ge
rechtelijk onderzoek. Enkel daden van opsporing zouden mogelijk zijn (47). 

Wanneer het onder een gemeenrechtelijk oogpunt in onderzoek gestopte of bij de 
rechtbank gebrachte feit achteraf blijkt uitsluitend een fiscaal misdrijf te zijn - bij
voorbeeld wat als een gemeenrechtelijke valsheid in geschriften werd gezien blijkt 
een fiscale valsheid te zijn (48) - moe(s)t - onder de gelding van het dubbele filter
systeem - tot de onontvankelijkheid van de strafvordering worden besloten ( 49). 

Een geval van eendaadse samenloop vereist principieel dat de strafrechter aan het 
feit zijn zwaarst mogelijke kwalificatie toekent. In onderhavige materie - het feit is 
vatbaar voor zowel een gemeenrechtelijke als een fiscaalstrafrechtelijke kwalificatie 
- zou dit betekenen dat in voorkomend geval nadat de vervolging werd ingesteld kan 
blijken dat het feit in werkelijkheid een zwaardere fiscaalrechtelijke misdrijfom
schrijving in zich draagt, zonder dat - steeds onder de gelding van het dubbele filter
systeem - voorafgaandelijk het vereiste advies werd gevraagd. Uit de geciteerde 
rechtspraak volgt echter dat in zulk geval er geen herkwalificatie moet - of kan - ge
beuren. Slechts wanneer het parket wil vervolgen wegens het fiscaalrechtelijk mis
drijf zal het eerst het nodige advies moeten vragen. 

(45) Corr. Mechelen, 23 maart 1994, F.J.F., 1995, 151, nr. 71. 
(46) GOEMINNE, Ph., I.e., 597. 
(47) Zie DE NAUW, A., "Welgekomen verfijningen van de regels betreffende de adiëring van de onder
zoeksrechter", noot onder Cass., 4 februari 1997, Rec. Cass., 1997, 389. 
(48) Artikel 450 WIB en de gelijkluidende bepalingen in de andere fiscale wetboeken zijn ten aanzien van 
de art. 193 e.v. Sw. een /ex specialis. Er moet worden opgemerkt dat het moreel element van bv. artikel 
450 WIB bestaat in het oogmerk om een van de in artikel 449 bedoelde misdrijven te plegen. Het volstaat 
dus voor de toepassing van de fiscale valsheid dat de dader de bedoeling had om enig fiscaal voorschrift te 
overtreden, ook wanneer de achterliggende bedoeling wezenlijk of detcrminerend van commerciële, fami
liale of enige andere niet fiscale aard zou zijn. De dader kan bijvoorbeeld door het niet afdragcn van ver
schuldigde BTW of de niet aangifte van bepaalde inkomsten een concurrentieel voordeel nastreven of een 
lager onderhoudsgeld voor zijn ex-echtgenote. Hij kan via een prijsbewimpeling in de zin van cen te hoge 
prijszetting een bedrieglijk onvermogen organiseren of een witwasoperatie op touw zetten. Dezc motieven 
om de fiscale wet met voeten te treden zijn als dusdanig niet relevant voor de kwalificatie van de valsheid 
(zie Cass., 26 januari 1983, Arr.Cass., 1982-83, 702; ook HUYBRECHTS, L., I.e.). 
(49) Zie ROZIE, M., "Krachtlijnen van het materiële fiscale strafrecht na de hervormingen van 1980 en 
1986", Actuele problemen van strafrecht, Kluwer, Antwerpen, 1988, 138: aile daden van vervolging en 
van het gerechtelijk onderzoek zullen nietig zijn. 
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Deze oplossing is geenszins evident. Immers is het unieke feit aanhangig gemaakt, 
en dan geldt principieel de onsplitsbaarheid hiervan. Blijkbaar moet de nochtans fun
damentele regel dat de rechter steeds de plicht heeft om de juiste - zwaarste - kwali
ficatie toe te kennen, hier wijken. 

DECLERCQ gaf reeds aan dat een herkwalificatie veronderstelt dat de rechter de 
andere kwalificatie binnen zijn bereik heeft. Zo zou, ais iemand door de procureur 
des konings vervolgd wordt voor een gemeenrechtelijk misdrijf, de rechter niet kun
nen herkwalificeren naar een fiscaalrechtelijk misdrijf dat uitsluitend door de minis
ter van financiën kan worden vervolgd (50). De redenering is dat wanneer de vervol
gende partij slechts bevoegd is om een bepaald feit op grond van een inbreuk op een 
bepaalde wet aan de rechter te onderwerpen, slechts die inbreuk bij de rechter aan
hangig is en deze geen rechtsmacht heeft om eventueel vast te stellen en te beslissen 
dat het feit ook onder de toepassing valt van een andere wetsbepaling (51 ). Dit stand
punt vindt steun in vroegere cassatierechtspraak. 

Zo was in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 4 november 1946 de eiser in 
cassatie na een veroordeling uit hoofde van gemeenrechtelijke valsheid opnieuw ver
volgd uit hoofde van een inbreuk op het toenmalige WIB. Het Hof van beroep had de 
tweede strafvordering onontvankelijk verklaard met een beroep op de regels inzake 
de kwalificatieplicht van de strafrechter en het beginsel non bis in idem. Het Hof van 
Cassatie oordeelde echter dat de eerste veroordeling geen obstakel was voor een 
tweede veroordeling tot de door het WIB voorziene geldboete. Hierbij is wel op te 
merken dat het Hof uitdrukkelijk steunde op het toen geldende artikel 100, ]id 2 Sw., 
luidens welk de beginselen van boek I van het Strafwetboek niet toegepast werden 
wanneer dit zou leiden tot een vermindering van de fiscale geldstraffen. Ook laat het 
arrest uitschijnen dat een tweede veroordeling tot een gevangenisstraf niet mogelijk 
zou zijn (52). Het arrest van 18 januari 1972 betrof een zaak waarin de eisers waren 
vrijgesproken uit hoofde van overtreding op de wetgeving inzake de invoer van le
vende dieren, en waar zij nadien vervolgd werden wegens een douanemisdrijf. Het 
Hof van Cassatie zag hier geen graten in, en besliste dat het gezag van gewijsde ver
onderstelt dat de strafrechter het feit onder al zijn aspecten heeft kunnen beoordelen, 
hetgeen in afwezigheid van vervolging door het Bestuur niet mogelijk is voor 
douanerechtelijke kwalificaties (53) (54). In dit opzicht werd een tweede vervolging 

(50) DECLERCQ, R., I.e., 184. 
(51) Zie de concl. van cerste Adv.-Gen. Krings voor Cass., 28 september 1982. Arr.Cass., 1982-83, nr. 68. 
(52) Cass., 4 november 1946, Pas., 1946, I. 399. Een gelijkaardige beslissing vindt men in het arrest van 
26 februari 1985 (Arr. Cass., 1984-85, nr. 381) waar in een douanezaak werd aangenomen dat na een eer
ste veroordeling uit hoofde van een gemeenrechtelijk misdrijf het niet verboden is in een tweede vervol
ging (wegens een verschillend feit doch gepleegd met hetzelfde opzet en onder de gelding van het oude 
artikel 65 Sw.) nog de fiscale geldboete op te leggen. Ook hier wordt echter expliciet verwezen naar het 
thans opgeheven artikel 100 lid 2 Sw. 
(53) Cass., 18 januari 1972, Pas., 1972, !, 482. noot P.M. 
(54) In het tegenovergestelde geval - vervolging door het openbaar ministerie uit hoofde van een inbreuk 
op de wisselreglementering na een eerste veroordeling wegens een douanemisdrijf- werd wel besloten tot 
de gelding van het gezag van gcwijsde (Cass., 27 juni 1955, Pas., 1955. I, 1163). 
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uit hoofde van een douane- of accijnsmisdrijf ook door HUYBRECHTS nog moge
lijk geacht (55). 

Niet iedereen was gelukkig met deze toestand. E. KRINGS noemde dit strafrechte
lijk een "allesbehalve gezonde politiek". Hetzelfde feit, ook al wordt het vanuit ver
schillende oogpunten bekeken, mag geen aanleiding gegeven tot verschillende ver
volgingen (56) (57). 

Voorde niet douane- en accijnsrechtelijke fiscale misdrijven ligt de toestand echter 
hoe dan ook anders. Sinds de Wet van 8 augustus 1980 is de uitoefening van de straf
vordering opnieuw toevertrouwd aan het openbaar ministerie dat dus instaat voor 
zowel gemeenrechtelijke ais fiscaalrechtelijke vervolgingen. Het parket kan perfect 
al het nodige doen opdat een correcte fiscaalstrafrechtelijke vervolging zou kunnen 
geschieden. De omstandigheid dat een op straffe van onontvankelijkheid voorge
schreven formaliteit dan niet werd nageleefd maakt m.i. de kwalificatie voor de rech
ter niet onbereikbaar. Wei creëert dit in deze optiek een procedureprobleem (58). 
Een beperking van de rechtsmacht van de rechter bij de beoordeling van de wettelij
ke omschrijving die aan het hem voorgelegde feit moet worden gegeven 
- zo deze al zou moeten worden aanvaard - dient immers in elk geval beperkend te 
worden uitgelegd (59). 

De proef op de som Iijkt mij de vraag te zijn of na een gemeenrechtelijke vervolging 
nog een tweede fiscaalstrafrechtelijke vervolging mogelijk is. Het antwoord hierop is 
m.i. duidelijk negatief. Sinds de Wet van 4 augustus 1986 is art. 100 lid 2 Sw. - en 
hiermee de "gemengde" fiscale boete - afgevoerd. Niets kan verantwoorden dat af
breuk zou worden gedaan aan het gezag van gewijsde dat inhoudt dat iemand geen 
twee keer kan worden vervolgd uit hoofde van hetzelfde feit. 

(55) HUYBRECHTS, L., "Problemen van douanestrafrecht". De juridische bescherming van de finan
ciële belangen van de Europe se gemeenschappen, Maklu, Antwerpen, 1992, 187. 
Deze auteur verwijst ook naar een vonnis van de Correctionele rechtbank van Charleroi van 8 juni 1988 
(J.L.M.B., 1988, 1082) die - weliswaar met een dubieuze redenering- een tweede vervolging uit hoofde 
van het weigeren of verhinderen van een onderzoek door douane-ambtenaren nog mogelijk achtte na een 
veroordeling op vordering van het openbaar ministerie wegens smaad en slagen aan een openbare ambte
naar. 
(56) Concl. voor Cass., 28 september 1982, Arr.Cass., 1982-83, nr. 68. 
(57) ln de zaak die aanleiding gaf tot het cassatiearrest van 4 februari 1992 (F.J.F., 1992, 425. nr. 213) was 
de eiser - eveneens onder de gelding van het vroegere artikel 65 Sw. - vervolgd en veroordeeld wegens 
een douanerechtelijke inbreuk, na een eerste veroordeling wegens gemeenrechtelijke inbreuken. Eiser had 
enerzijds de schending ingeroepen van het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem en anderzijds een te
genstrijdigheid in de motivering op het vlak van het bestaan van eenheid van opzet tussen de verschillende 
misdrijven. Het Hof van Cassatie vernietigde het arrest op grond van dit motiveringsgebrek, zodat hieruit 
niet zonder meer kan worden besloten tot een wijziging in de visie van het Hof. 
(58) Dit is ook het geval bij een herkwalificatie toi een misdrijfomschrijving die behoort tot de bevoegd
heid van een hogere rechter, hetgeen de geadieerde rechter ook in de onmogelijkheid plaatst om het feit 
nog te berechten. 
(59) Concl. eerste Adv.-Gen. Krings voor Cass., 28 september 1982. Arr.Cass., 1982-83, nr. 68. 
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Voor beide hierboven besproken gevallen - lex specialis of eendaadse samenloop -
lijkt het probleem van de baan voor de strafvorderingen ingesteld na 1 maart 1993. In 
de mate het feit aldus regelmatig ter kennis kwam van het openbaar ministerie anders 
dan via een aangifte van de fiscus moet geen advies meer worden gevraagd. De straf
rechter kan indien nodig dus met een gerust hart herkwalificeren. 

245 



ACTUALIA VAN FISCAALSTRAFRECHT 

§ 4. FISCALE KNOWHOW IN HET STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK 

Recent analyseerde M. ROZIE de medewerking van belastingambtenaren aan het 
strafrechtelijk onderzoek sinds de Wet van 8 augustus 1980 de uitoefening van de 
strafvordering in fiscalibus in handen legde van het openbaar ministerie (60). Ik kan 
mij derhalve beperken tot een korte situering van de problematiek en een belangrijke 
actualisering. 

De nood aan gespecialiseerde kennis leidde er in een eerste fase toe dat onderzoeks
rechters en parketmagistraten beroep deden op belastingambtenaren om hen of de 
politiediensten bij te staan bij de begeleiding en omkadering van onderzoeksverrich
tingen. Deze vanuit het oogpunt van de efficiëntie vruchtbare samenwerking gaf aan
leiding tot scherpe kritieken op het vlak van de doorbreking van het geheim van het 
onderzoek en de verbreking van de wapengelijkheid tussen partijen (61). Het Hof 
van Cassatie verwierp het protest, wel met de bedenking dat de fiscale ambtenaren 
niet de leiding van het onderzoek mogen waarnemen en zelf daden van gerechtelijke 
politie stellen (62). Korte tijd later toonde de wetgever zich echter gevoelig voor de 
aangehaalde grieven, zodat via de Wet van 4 augustus 1986 in de verschillende fisca
le wetboeken (63) werd bepaald dat een belastingambtenaar slechts ais getuige mag 
worden gehoord, op straffe van nietigheid van de akte van de rechtspleging. Ais ge
volg hiervan mogen belastingambtenaren niet meer optreden ais deskundige of ais 
"technisch raadgever" deelnemen aan huiszoekingen, inbeslagnemingen, verhoren, 
confrontaties of internationale rogatoire commissies (64). Zij mogen wel geconfron
teerd worden met de verdachte of beklaagde, waarbij echter uit den boze is dat zij de 
facto het verhoor zouden leiden (65). Ook is aan te nemen dat niets zich principieel 
verzet tegen de mededeling door fiscale ambtenaren aan het parket van informatie uit 
het fiscaal dossier. De administratie kan spontaan of op aanvraag aile nuttige inlich
tingen, controleverslagen en bescheiden overmaken aan de procureur des konings of 
aan de onderzoeksrechter (66). Ais een strafdossier geopend is, is het evenmin ver
boden dat de fiscale ambtenaren een eigen onderzoek zouden instellen of voortzetten 

(60) ROZIE. M .. "De medewerking van belastingambtenaren aan het fiscaalstrafrechtelijk onderzoek'", 
Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Mys en Breesch, Gent, 1996, 43. 
(61) Zie o.m. AFSCHR!Ff, Th., Les poursuites pénales pour fraude fiscale àpres le vote de la Charte du 
Contribuable", D.A.O.R., 1986-87, 262; DE NAUW, A., "Het nieuw vervolgingsbeleid in fiscale zaken", 
Panopticon, 1986, 519; ook de bespreking van de argumenten bij GOEMINNE, Ph., I.e., 603-605. 
(62) Cass .. 27 maart 1985, Arr. Cass., 1984-85, nr. 456. 
Terecht werd er op gewezen dat in werkelijkheid op het terrein een dominante roi kan vervuld worden 
door de belastingambtenaren (TOURNICOURT, R., Fiscaal strafreeht. Overzicht van rechtspraak 1980-
90, Gent, Mys en Breesch, 1991, nrs. 30 e.v.). Dit zal niet perse toi uiting komen in de processen-verbaal. 
(63) Uitgezonderd de materie van douane en accijnzen. 
(64) ROZIE, M., I.e., 46. 
(65) Pari. St. Senaat, 1985-86, nr. 3!0/2-2, 20. 
(66) THUS, D., "Actuele problemen uit het fiscaal strafrecht", Studiedag 19 november 1998, 29; zie ook 
Cass., 29 maart 1994, F.J.F., 1994, nr. 200. De stelling dat-eens de feiten regelmatig ter kennis van het 
parket zijn gebracht - de belastingambtenaren zonder machtiging geen inlichtingen meer zouden mogen 
doorgeven (D'HAENENS, J., I.e., 167) lijkt mij inderdaad te streng. Wei mag het doorspelen van infor
matie uiteraard niet uitmonden in of neerkomen op een aangifte of klacht wegens andere feiten. 
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met het oog op de vestiging van de ontdoken belasting (67). Eventueel kunnen zij op 
grond van artikel 327 WIB hierbij aan de procureur-generaal toelating vragen om 
inzage en afschrift te mogen nemen van de processtukken van het strafdossier (68). 

Op het vlak van de naleving van deze beginselen en van de geest van de wet ligt tot 
op zekere hoogte wel een belangrijke feitelijke beoordelingsplicht bij de rechter ten 
gronde. Met name is te wijzen op de wettelijke inhoud van de begrippen getuige en 
deskundige. Getuige is volgens art. 70 Sv. hij die kennis draagt van de rnisdaad ofhet 
wanbedrijf of van de omstandigheden ervan (69). Deskundigen zijn geroepen om 
vanuit hun bijzondere kennis of beroep technische uitleg en/of advies te verstrekken 
met de bedoeling de objectieve informatie van de gerechtelijke overheden te vervol
ledigen. De deskundige beperkt zich er dus niet toe mee te delen wat hij zelf heeft 
vastgesteld, doch zal ook een toelichting geven en/of standpunt innemen op grond 
van zijn achterliggende knowhow. M.a.w. zal moeten worden nagegaan, over het 
formeel optreden ais "getuige" heen, welke de draagwijdte en de invulling was van 
de waargenomen roi. 

Een interessant toepassingsgeval vindt men in de zaak die leidde tot het cassatiear
rest van 24 maart 1998. In eerste aanleg had de rechtbank geoordeeld dat wanneer 
men in feite, in de vorm van een getuigenis in rechte beoogt een beroep te doen op de 
ambtenaar ais expert, d. w .z. om hem een technische toelichting te laten verstrekken 
vanuit de bijzondere kennis die hij door zijn vorming en beroepservaring bezit, de 
ambtenaar ervan kan en moet afzien een dergelijke toelichting te verstrekken. 

Vervolgens werd vastgesteld dat in een complexe aangelegenheid, waar - opmerke
lijk - geen gerechtsdeskundige was aangesteld, de fiscale ambtenaren de noodzake
lijke technische adviezen en deskundige toelichting hadden verstrekt, en uiteindelijk 
het onderzoek in werkelijkheid hadden geleid (70). In beroep werd daarentegen be
sloten dat het onderzoek correct was verlopen, en dat de leiding ook feitelijk werd 
uitgeoefend door de onderzoeksrechter. Gezegd werd dat de ambtenaren onder eed 
verhoord werden over de door hen gedane vaststellingen en hierbij geenszins vinger
wijzende of richtinggevende duidingen gaven aan het onderzoek noch vaststellingen 
of elementen bekomen tijdens het onderzoek op basis van hun wetenschap verklaar
den, becomrnentarieerden of analyseerden. Wei bleek dat de betrokken ambtenaren, 
alvorens gehoord te worden, via de door de procureur-generaal aan de BBI verstrekte 
toelating tot inzage en kopie, kennis kregen van de stand van het onderzoek (71). 

(67) Zie de verklaring van de Minister van Financiën: Parl.St.Kamer, 1985-86, nr. 576/7, 102; ook VAN
DENBERGH, H., "Bedenkingen rond de bepalingen in de programmawet 1986 betreffende de rechtsze
kerheid van de belastingplichtigen, Fiskofoon, nr. 64, oktober 1986, 207. 
(68) THJJS, D .• I.e., 30. 
(69) Bij zijn kritische benadering van het charter van de belastingplichtige gaf J. D'HAENENS (I.e., 168) 
trouwens uiting aan zijn gevoelen ter zake: "Dat belastingambtenaren ais getuige kunnen worden ge
hoord kan weinig of niets opleveren. Over wat zouden zij kunnen getuigen? ". 
(70) Corr. Antwerpen, 4 maart 1994, onuitg. 
(71) Antwerpen. 19 december 1996, onuitg. Het Hof van Cassatie kwam op 24 maart 1998 er niet toe de 
beoordeling van de appelrechters te toetsen. Het arrest werd vernietigd omwille van een vormgebrek. 
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Een recent Brussels correctioneel vonnis biedt een ander voorbeeld. Uit het verhoor 
onder eed van de verbalisanten bleek daar dat de ambtenaren van de BBI aanwezig 
waren geweest op een briefing voorafgaand aan de huiszoekingen - iets waarvan in 
het schriftelijk dossier geen spoor van terug te vinden was -, en dat de vragenlijsten 
aan de hand waarvan de beklaagden werden ondervraagd, minstens werden geïnspi
reerd door de BBL De rechtbank besloot dat in die omstandigheden mag veronder
steld worden dat de belastingambtenaren meer hebben gedaan dan wat volgens de 
wet van 4 augustus 1986 mogelijk is, en dat zij op bepaalde momenten getracht heb
ben het onderzoek een bepaalde richting uit te sturen (72). 

De reductie van de roi van de belastingambtenaren moest deels (73) worden gecom
penseerd door de invoering - steeds via de wet van 4 augustus 1986 - van de "substi
tuut gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden". Deze kan de strafvordering uitoe
fenen wegens overtredingen van de wetten en verordeningen in fiscale aangelegen
heden (74). Ratione loci kan hij overeenkomstig artikel 15lbis Ger.W. optreden voor 
de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen gelegen in het rechtsgebied 
van het hof van beroep van het arrondissement waar zij benoemd zijn (75). Indien zij 
hun ambt moeten uitoefenen in een ander arrrondissement dan datgene waarin zij be
noemd zijn, worden zij geplaatst onder het toezicht en de rechtstreekse leiding van de 
procureur des konings van het arrondissement waar zij dat ambt uitoefenen. 

Op dit punt rees een vraag die leidde tot het cassatiearrest van 28 januari 1997. Het 
ging om een strafvordering ingesteld door een substituut gespecialiseerd in fiscale 
aangelegenheden via een vordering tot gerechtelijk onderzoek genomen te Gent en 
gericht aan de onderzoeksrechter te Brugge. In een volledig gelijkaardige zaak had 
het Hof van beroep te Antwerpen besloten tot de onontvankelijkheid van de strafvor
dering (76). Men kan zich inderdaad afvragen hoe in die omstandigheden sprake kan 
zijn van een toezicht en rechtstreekse leiding van de procureur des konings te Brug
ge, die uiteraard onbevoegd is om buiten zijn arrondissement enig gezag te laten gel
den. Het Hof van Cassatie besliste echter dat de regeling van het toezicht en de lei
ding van de substituten gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden een zaak van de 

(72) Corr. Brussel, 25 juni 1997, onuitg. (vonnis nr. 4440). 
(73) J. D'HAENENS (I.e., 168) stiple terecht aan dat specialisatie inzake fiscale delinquentie op het ni
veau van de parketten nuttig en zelfs nodig is, maar dat specialisatie op het niveau van de opsporing van 
dat soort delinquentie iets totaal anders is. 
(74) Uitgezonderd in douane- en accijnszaken. 
(75) Discussie in de rechtsleer ontstond omirent de vraag of zij buiten het arrondissement waar zij be
noemd werden ook kunnen optreden in zaken waarin fiscale misdrijven samenhangend zijn met gemeen
rechtelijke misdrijven. Volgens de parlementaire voorbereiding moet dit de bedoeling van de wetgever 
zijn geweest, doch de tekst van de wet rept hierover met geen woord (zie GOEMINNE, Ph., I.e., 609-610, 
en de daar aangehaalde auteurs). Hoewel het misschien juist is dat een strikt standpunt het belang van hun 
functie aantast (D'HAENENS, J., I.e., 172), is een dergelijk optreden m.i. niet mogelijk. Samenhang laat 
een bevoegdheidsuitbreiding ratione loci toe ten voordele van een andere rechtbank - en een ander parket 
- dan deze die volgens de gewone regels bevoegd zijn. Hier gaat het echter om een uitzonderlijke be
voegdheid voor bepaalde parketmagistraten om voor bepaalde feiten buiten hun "norrnaal" arrondisse
ment op te treden. ln afwezigheid van enige in de wet ingeschreven grondslag is moeilijk aan te nemen dat 
een dergelijke werkwijze toe te passen is buiten de strikte grcnzen van het in artikel 151bis Ger.W. be
schreven geval, en met name voor andere - weze het samenhangende - feiten. 
(76) Antwerpen, 25 november 1994, onuitg., inzake Wallays. 
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inwendige dienst van het openbaar ministerie is, waarmee de rechter zich niet mag 
inlaten (77). 

De wetgever vond nadien blijkbaar nog meer specifiek fiscale inbreng wenselijk. Via 
de Wet van 28 december 1992 werd aldus het systeem van de bij het parket "gedeta
cheerde" fiscale ambtenaren in het leven geroepen (78). Zij werden ter beschikking 
gesteld van de procureur des konings of van de arbeidsauditeur. Ook zij kunnen bin
nen hun taakomschrijving bijstand verlenen in het ganse rechtsgebied van het hof 
van beroep waarbinnen hun standplaats is gevestigd (79). Er werd hen echter wel niet 
de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toebedeeld. Aldus konden zij 
voor het parket dossiers analyseren in het licht van aanwijzingen van fiscale fraude 
met het oog op het uitvoeren van een opsporingsonderzoek of het instellen van een 
gerechtelijk onderzoek, de geopende dossiers opvolgen in functie van de verdere 
ontwikkeling of sturing, bijstand verlenen bij - niet op hun initiatief - bevolen huis
zoekingen, inbeslagnemingen, plaatsopnemingen, verhoren en internationale roga
toire commissies, de dossiers onderzoeken bij het einde van het onderzoek en voor
stellen doen met betrekking tot de kwalificatie, meewerken aan de beantwoording 
door het openbaar ministerie van voor de strafgerechten neergelegde conclusies, en 
het vermogensvoordeel begroten dat de dader via de fraude heeft gerealiseerd (80). 

Uiteraard kunnen de gedetacheerde ambtenaren dan niet de fiscale administratie 
rechtstreeks inlichten van de indiciën van fiscale fraude die zij ontdekken in het ka
der van een strafrechtelijk onderzoek. Enkel de ambtenaren van het openbaar minis
terie mogen dit na - overeenkomstig artikel 327 !id 4 WIB - de voorafgaande toela
ting van de procureur-generaal of van de auditeur-generaal (81 ). 

Een volgende stap - met de Wet van 30 maart 1994 (82) - was dat een detachering 
van fiscale ambtenaren ook mogelijk werd gemaakt naar de Centrale dienst voor de 
bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie (CDGE
FID). 

Praktische problemen en de vrees voor procedurefouten ais gevolg van een over
schrijding van hun wettelijke taak zorgde er echter voor dat dit systeem niet de ver
hoopte resultaten opleverde (83). Aldus greep de wetgever opnieuw in en kende hij 
- via de Wet van 10 juni 1997 - aan de ambtenaren van de fiscale administratie die 

(77) Cass., 28januari 1997,Arr.Cass., 1997, 114. 
(78) Deze ambtenaren hebben dus geen bevoegdheid meer om te taxeren. De invoering hiervan doet uiter
aard niets af aan de mogelijkheid voor de andere belastingambtenaren om ais getuige op te treden overeen
komstig de hoger vermelde regeling. 
(79) ROZIE, M., I.e., 51. 
(80) ROZIE, M., I.e., 51-52, die verwijst naar het antwoord van de Minister van Justitie op een parlemen
taire vraag ( Vr. en Antw. Kamer, 1995-96, 2064 ). 
(81) ROZIE, M., I.e., 51. 
(82) Zie art. 463, !id 3 WIB en de overeenstcmmende bepalingen in de andere fiscale wctbockcn. 
(83) GOEMINNE, Ph., I.e., 603; DE NAUW, A., "Het nieuw vervolgingsstelsel in fiscale zaken", Pcmop
ticum, 1986, 525-526, en de noot 18. 
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ter beschikking zijn gesteld van de procureur des konings en de arbeidsauditeur ge
durende de tijd van hun terbeschikkingstelling de hoedanigheid toe van officier van 
gerechtelijke politie. Dit impliceert dat deze ambtenaren thans ten volle en zonder 
enige restrictie kunnen meewerken aan of belast worden met de uitvoering van de 
hoger genoemde onderzoeksdaden. 

M. ROZIE was van oordeel dat het de onderzoeksrechter niet toekwam om recht
streeks en zonder instemmende tussenkomst van het openbaar ministerie de gedeta
cheerde ambtenaren te gelasten met de uitvoering van onderzoeksopdrachten (84). 
Ook na de recente statuutswijziging blijft D. THUS het aangewezen achten dat de 
onderzoeksrechter voorafgaandelijk aan het openbaar ministerie de toelating vraagt 
om beroep te mogen doen op de fiscale ambtenaren (85), daar deze immers onder het 
hiërarchische gezag blijven staan van de procureur des konings die de werkzaamhe
den dient te organiseren in functie van de noodwendigheden van de dienst (86). Een 
goede verstandhouding binnen justitie is hiermee zeker gebaat. Toch is thans reke
ning te houden met het door de Wet van 12 maart 1998 ingevoerde artikel 55 § 3 Sv. 
luidens welk de onderzoeksrechter de politiedienst kan aanwijzen die in een bepaald 
onderzoek met de opdrachten van gerechtelijke politie wordt belast en waaraan, be
houdens uitzondering, de vorderingen en opdrachten zullen worden gericht. 

(84) ROZIE, M., I.e., 50. 
(85) THUS, D., I.e., 31. 
(86) Pari.St. Senaat, 1996-97, nr. 1-619/2, 2. 
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§ 5. DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VAN DE FISCUS 

De discussie over de burgerlijke partijstelling van de fiscus is niet nieuw. Zeer recent 
kwam het Hof van Cassatie evenwel tot een baanbrekend arrest, dat nieuwe perspec
tieven voor de fiscus opent. In de zaak die aanleiding gaf tot dit arrest van 9 decem
ber 1997 had de fiscus zich voor de strafrechter burgerlijke partij gesteld voor een 
provisioneel schadevergoedingsbedrag van één frank, en dit zowel inzake inkom
stenbelastingen ais BTW. Deze vorderingen werden door het Hof van beroep te Ant
werpen toegewezen. 

Inzake inkomstenbelastingen oordeelden de feitenrechters dat de burgerlijke partij 
niet de verschuldigde belastingen ais schadevergoeding vorderde, doch voorhield 
schade te hebben opgelopen omdat de feiten van de tenlasteleggingen voor gevolg 
zouden hebben dat enerzijds de invordering en de vereffening van de belastingschul
den bijzonder moeilijk zoniet onmogelijk zouden zijn geworden, en anderzijds ver
traging werd opgelopen met betrekking tot de vaststelling en invordering van de be
lastingschulden. Het Hof van beroep stelde vervolgens dat de bewezen belastingfrau
de ais voorwerp had de Schatkist haar wettelijk bepaalde inkomsten te ontnemen, en 
dat de fiscus, afgezien van de omvang van de ontdoken belastingen, alleszins inkom
sten heeft moeten derven ais gevolg van de vertraging die zij heeft opgelopen bij de 
vaststelling en invordering van de belastingschulden. Besloten werd dat de derving 
van inkomsten een reële schade is in oorzakelijk verband met de feiten. Voor wat de 
BTW betreft besliste het Hof van beroep dat de burgerlijke partij, voor zover zij een 
geldsom ais schadevergoeding vorderde, de hoegrootheid van de schade kan en mag 
bepalen aan de hand van de begrotingsparameters zoals de ontdoken belastingen, fis
cale boeten, intresten en kosten, en dat noch het W etboek van strafvordering of het 
BTW-wetboek, noch enige andere wetsbepaling de Belgische staat, administratie 
BTW, de mogelijkheid ontzegt om bij wijze van burgerlijke partijstelling een rechts
vordering tot herstel van de schade in te stellen tegen belastingfraudeurs. De omstan
digheid dat de fiscale administratie over een dwangbevel beschikt werd naast andere 
omstandigheden irrelevant geacht met de beschouwing dat de burgerlijke vordering 
niet de belastingheffing of de belastingzetting noch de belastinginning tot voorwerp 
heeft. 

Het cassatie-arrest van 9 december 1997 is opmerkelijk. Met betrekking tot de in
komstenbelasting beslist het Hof dat de bepalingen van dit wetboek geen afbreuk 
doen aan de mogelijkheid dat de administratie ten gevolge van fiscale misdrijven in 
het algemeen en van belastingontduiking in het bijzonder, nadeel lijdt waarvoor de 
bepalingen van het wetboek geen eigen mogelijkheid tot herstel bieden, en dat wan
neer een fiscaal misdrijf werd gepleegd, enerzijds, "de administratie gehouden is 
hiervan het bewijs te leveren ten einde de hierdoor ontdoken belastingen te kunnen 
vestigen, anderzijds, het risico bestaat dat de ontdoken belasting niet meer kan wor
den ingevorderd; ( ... ) dat de noodzaak om bij de procureur des konings klacht of 
aangifte te doen met het oog op het Zeveren van dit bewijs, het verdere verloop van de 
zaak te volgen en de einduitspraak over de strafvordering af te wachten alvorens de 
belasting of aanvullende belasting te kunnen vestigen en invorderen, op zich de 
Staat, Administratie der Directe Belastingen, nadeel kan opleveren ". Het Hof van 
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Cassatie besloot dat de veroordeling tot één frank provisioneel wettelijk verantwoord 
was, hierbij onderlijnend dat de beslissing van de appelrechters aan de eisers in cas
satie geen enkele betaling oplegde van belasting, nalatigheidsintrest, verhoging van 
belasting of een administratieve boete. 

Ook op het vlak van de BTW werd de veroordeling tot één frank provisioneel goed
gekeurd. Het Hof formuleert een dubbele beschouwing. Enerzijds wordt gezegd dat 
de mogelijkheid tot het uitvaardigen van een dwangbevel overeenkomstig artikel 85 
§ 1 BTW-wetboek de Minister van financiën de toegang tot de rechter door middel 
van een burgerlijke partijstelling tegen de belastingplichtige volgens de gewone 
rechtspleging niet ontzegt. Anderzijds wordt overwogen dat een dwangbevel een uit
voeringsmaatregel is en dat in geval van verzet daartegen de Administratie het be
wij s moet leveren van een door haar aangevoerd fiscaal misdrijf. Vervolgens valt het 
Hof terug op de redenering ook gevolgd voor de inkomstenbelasting waar gesteld 
wordt dat de administratie een schade lijdt waarvoor het BTW-wetboek geen moge
lijkheid tot herstel biedt, bestaande in "de noodzaak om bij de procureur des konings 
klacht of aangifte te doen met het oog op het leveren van dit bewijs, het verdere ver
loop van de zaak te volgen en de einduitspraak over de strafvordering af te wachten 
om het bewijs van het fiscaal misdrijf te kunnen leveren" (87). 

Het Hof van Cassatie schept aldus klaarheid. Voor wat de BTW betreft bestaat niet 
perse een uitvoerbare titel. De fiscus heeft de mogelijkheid om deze te creëren doch 
mag er perfect de voorkeur aan geven om, wanneer de onrechtmatig genoten aftrok 
van belasting voortvloeit uit een misdrijf of wanneer de wanbetaling een misdrijf 
vormt, voor de strafrechter een burgerlijke rechtsvordering in te stellen. Dit werd 
reeds door twee vroegere arresten aangenomen (88). De omstandigheid dat de BTW
wetgeving de wijze regelt waarop belastingen worden gevestigd en ingevorderd 
houdt geen uitsluiting in van deze altematieve mogelijkheid. 

Ais reeds een dwangbevel werd uitgevaardigd - en er dus een uitvoerbare titel be
staat - is - hoewel het Hof van Cassatie het niet met zoveel woorden zegt - aan te 
nemen dat geen ontvankelijke burgerlijke partijstelling mogelijk is voor de ontdoken 
belasting, belastingverhoging, boetes of intresten. De situatie is vergelijkbaar met 
deze van een burgerlijke partijstelling bij een misdrijf van verlating van familie uit 
hoofde van het achterstallige onderhoudsgeld. Hiervoor bestaat reeds een uitvoerba
re titel - zijnde de rechterlijke beslissing waarbij het onderhoudsgeld werd toege
kend - zodat het vereiste belang voor een dergelijke burgerlijke vordering niet voor
handen is (89). 

(87) Cass., 9 december 1997, F.J.F., 1998, 5. 
(88) Cass., 20 juli 1979, Arr.Cass., 1978-79, 1340; Cass., 27 november 1984, Arr.Cass., 1984-85, 424. 
In een recent arrest wordt dit doorgetrokken naar de materie van de heffingen die bij invoer zijn verschul
digd op grond van EEG-reglementeringen. De administratie die bevoegd is om de belasting die werd ont
doken doorheen het misdrijf dat het voorwerp uitmaakt van de vervolging, in te vorderen, kan dit doen bij 
wijze van burgerlijke partijstelling (Cass., 30 juni 1998. onuitg., geciteerd door HUYBRECHTS, L., I.e.). 
(89) Zie VERSTRAETEN, R., De burgerlijke parti} en het gerechtelijk onderzoek, Maklu, Antwerpen, 
1990, nr. 34. 
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Toch wordt dus ook in deze hypothese de deur van de burgerlijke partijstelling open
gewrikt met een redenering die identiek is aan deze die naar voren wordt geschoven 
voor de directe belastingen. Op dit laatste vlak werd voorheen aangenomen dat ver
mits deze belasting slechts ontstaat - de aanslag gevestigd wordt - via een inkohie
ring die tegelijkertijd een uitvoerbare titel vormt, een burgerlijke partijstelling onont
vankelijk was (90). Deze gedachtegang werd door het Hofvan Cassatie niet verwor
pen. Het Hof onderstreept immers dat een burgerlijke partijstelling mogelijk is voor 
die schade waarvoor het WIB of het WBTW geen mogelijkheid tot herstel biedt. 
Huybrechts merkt op dat wanneer reeds een uitvoerbare titel bestaat, dit voor gevolg 
heeft dat de schadevergoeding vermoedelijk nooit méér zal bedragen dan één frank 
(91 ). Anderzijds moet o.i. worden aangenomen dat, in de mate de fiscale aanslagter
mijnen vervaltermijnen zijn, de fiscus zich geen burgerlijke partij kan stellen uit 
hoofde van een beweerde schade overeenstemmend met het bedrag van een belasting 
die verjaard is. De verjaring impliceert dat geen belasting meer verschuldigd is. 

De verwijzing van het Hof van Cassatie naar de noodzaak om klacht te doen, de zaak 
op te volgen en de einduitspraak af te wachten, als grondslag voor een burgerlijke 
partijstelling, is opmerkelijk. M.i. rijst vooral de vraag of het hier gaat om schade die 
rechtstreeks voortvloeit uit het misdrijf. Het is een klassieke ontvankelijkheidsvoor
waarde voor een burgerlijke partijstelling dat de door de burgerlijke partij ingeroe
pen schade rechtstreeks veroorzaakt werd door het vervolgde misdrijf (92). In het 
cassatie-arrest van 19 juni 1967 luidt het dat de burgerlijke partijstelling veronder
stelt dat de schade het gevolg is van de schuldige handeling of onthouding die het 
misdrijf uitmaakt (93). Kosten gemaakt door de burgerlijke partij met het oog op het 
voeren van haar verdediging in het kader van een andere zaak kunnen niet als basis 
dienen voor een burgerlijke partijstelling (94). In wezen lijkt het hierom te gaan. Ook 
al heeft de fiscus geen eigenlijk belang in die zin dat zij enig bijkomend pecuniair 
voordeel kan halen uit de burgerlijke partijstelling, krijgt hij niettemin de kans om 
zich in het strafproces te mengen om zijn latere belangen in de fiscale afhandeling, 
die gebaat zijn bij een "goede afloop" van het proces, te promoten. In werkelijkheid 
wordt de fiscus de gelegenheid geboden om "erbij te zijn" teneinde aldus te kunnen 
meewerken aan het bekomen van een strafrechtelijke veroordeling die haar fiscaal
rechtelijke positie verbetert. Wanneer dit toegelaten wordt zonder dat de ingeroepen 
schade rechtstreeks voortspruit uit het misdrijf zelf, kan de fiscus de facto de hoeda
nigheid aannemen van een "pseudo-procureur". 

(90) Zie DIERICK, W .. "De fiscus, burgerlijke partij voor het strafgerecht')", A.F.T., 1982, 59. 
(91) Zie HUYBRECHTS, L., I.e. 
(92) Zie VERSTRAETEN, R., o.c., nrs. 92-93. 
(93) Cass., 19 juni 1967, Arr.Cass., 1967, 1273. 
(94) Cass., 19 maart 1951, Pas., 1951, I, 496. Het bestreden arrest had overwogen dat "le préjudice allé
gué par la requérante consiste en certains frais extrajudiciaires d'expertise et de dérangement qu'elle 
prétend avoir exposés pour Jaire échec à l 'acrion de nonante-rrois parties civiles dirigées contre elles et 
son préposé er constate que ces frais, à les supposer justifiés, résultent de la défense librement organisée 
à ses risques et péril par la requérante à l'occasion des poursuites exercées conrre elle en une autre cause, 
et non des infractions imputées aux cités". 
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lmmers is te bek:lemtonen dat wanneer het principe van de burgerlijke partijstelling 
wordt aanvaard, de burgerlijke partij al haar geijkte prerogatieven kan aanwenden. 
Zij kan dus zonder enige tussenkomst van het openbaar ministerie de strafvordering 
in werking stellen. 

Het is eigen aan een burgerlijke vordering uit een misdrijf dat de benadeelde zijn 
vordering hetzij voor de strafrechtsmachten hetzij voor de burgerlijke rechtsmachten 
kan aanhangig maken. Dit keuzerecht wordt trouwens vastgelegd in artikel 4 V.T.Sv. 
Men ziet niet goed in dat de fiscus uit hoofde van de schade waarnaar het Hof van 
Cassatie verwijst een burgerlijk geding zou kunnen instellen ... Het is dan ook niet 
duidelijk waarom de weg naar de strafrechter moest worden geopend. Uiteraard kan 
men ontevreden zijn over het efficiëntiegehalte van het bestaande fiscaalstrafrechte
lijk vervolgingssysteem, en vinden dat het verkieslijk was of zou zijn dat de strafvor
dering - zoals in douane en accijnszaken - wordt uitgeoefend door de administratie. 
Dit kan echter geen motief zijn om de fiscus toe te laten via het mechanisme van de 
burgerlijke partijstelling de strafvordering zoniet volledig uit te oefenen, dan toch in 
te stellen en bij te dragen tot een voor hem gunstig verloop. Ingevolge de Wet van 12 
maart 1998 is trouwens ook rekening te houden met de uitgebreide interventie- en 
sturingsmogelijkheden voor de burgerlijke partij tijdens het onderzoek. 

De wetgever heeft in 1980 de uitoefening van de strafvordering toevertrouwd aan het 
openbaar ministerie. De fiscus kan klacht doen, doch de bedoeling was dat het open
baar ministerie zou oordelen over de opportuniteit van de vervolging. De wetgever 
heeft in 1986 - geïnspireerd door de gedachte van een betere eerbiediging van het 
recht op een eerlijk proces in het algemeen en van het beginsel van de wapengelijk
heid in het bijzonder - geoordeeld dat de belastingambtenaren in het strafproces nog 
enkel konden optreden in de hoedanigheid van getuige. Door het arrest van 9 decem
ber 1997 worden deze basisopties op de helling gezet. 

Het Hof van Cassatie gaf hier dus m.i. blijk van een grote conceptuele soepelheid. 
Het Hof was ook erg gemotiveerd en stak de rechter ten gronde een handje toe. Er is 
sprake van een zgn. "substitutie van motieven" (95). Dit mechanisme laat het Hof 
van Cassatie toe om, wanneer het dictum van een rechterlijke beslissing gegrond is 
op een door het cassatieberoep bekritiseerde reden, die reden te vervangen door een 
rechtsgrond waardoor het dictum van die beslissing wordt verantwoord. Hiertoe mag 
het Hof van Cassatie enkel steunen op de feitelijke gegevens die door de bodemrech
ter werden vastgesteld (96). Deze verwees bij de toekenning van de provisionele 
frank vooral naar de vervelende vertraging bij de invordering van de belastingschul
den. Het Hof van Cassatie vond voldoende aanknopingspunten om de hoger vermel
de rechtsregel te formuleren. 

(95) HUYBRECHTS, L., I.e. 
(96) Zie MAES, B., Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Mys en Breesch, Gent, 1993, nrs. 402-404. 
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Indien men deze toepast rijst de vraag of voor een burgerlijke partijstelling - zoals 
voor een klacht - een machtiging vereist is van de bevoegde gewestelijke directeur of 
van één van de drie hiertoe aangeduide ambtenaren van de bijzondere belastingin
spectie. Wanneer het ter kennis brengen van de procureur des konings van de feiten 
gepaard gaat met een burgerlijke partijstelling waardoor tegelijk de strafvordering 
wordt ingesteld, is dit een evidente vereiste. Deze vereiste is minder zeker voor een 
burgerlijke partijstelling bij wijze van voeging, of nadat reeds een regelmatige aan
gifte of klacht werd gedaan. De feiten zijn dan reeds ter kennis gebracht van het 
openbaar ministerie en eventueel ook al reeds tot voorwerp gemaakt van een straf
procedure. Op dat ogenblik gelden m.i. enkel de algemene regels inzake de vertegen
woordiging in rechte van de fiscale administratie. 
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§ 6. DE VERJARING V AN HET GEBRUIK V AN FISCAAL VALSE STUKKEN 

De toepassing van de verjaring van de strafvordering bij fiscale valsheid in geschrif
ten inzake inkomstenbelasting en gebruik van de valse stukken heeft steeds aanlei
ding gegeven tot discussie. Deze kaderde bijna steeds in de ook in het gemeen recht 
gehanteerde rechtspraak volgens welke het gebruik van valse stukken voortduurt, 
zelfs zonder dat door de dader een nieuw feit wordt gepleegd en zonder herhaalde 
tussenkomst zijnerzijds, zolang het door hem beoogde doel niet geheel is bereikt en 
zolang de hem ten laste gelegde aanvankelijke handeling te zijnen voordeel verder 
het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte (97). 

Via twee recente arresten had het Hof van Cassatie de gelegenheid klaarheid te 
scheppen doch de interpretatie van deze arresten geeft aanleiding tot nieuwe betwis
ting. Niet helemaal onterecht, zo blijkt. 

Beslist werd dat inzake inkomstenbelasting het gebruik van valse stukken, welke tot 
staving van een belastingaangifte worden aangewend, in de regel slechts zijn nuttig 
effect verliest bij de definitieve vestiging van de belasting en dat de omstandigheid 
dat de administratie het gebruik van valse of vervalste stukken door de belasting
plichtige heeft vastgesteld en op grond daarvan de aanslagprocedure instelt, hieraan 
geen afbreuk doet (98). 

Verschillende auteurs zien deze arresten ais een uiterst vervolgingsvriendelijke 
rechtspraak, in die mate dat zij de facto tot onverjaarbaarheid leidt (99). 

Het is duidelijk dat uit de cassatierechtspraak volgt dat het misdrijf van gebruik geen 
einde neemt op het ogenblik van de onjuiste belastingaangifte die ondersteund wordt 
met valse stukken, en dat het tijdstip waarop de fiscus te kennen geeft dat zij bepaal
de stukken ais vals beschouwt evenmin determinerend is voor de aanvang van de 
verjaringstermijn. In die zin is de overlegging van het fiscale dossier in de strafzaak, 
althans met het oog op het bepalen van dit tijdstip, niet dienend, zodat de weigering 
hiertoe het beginsel van de wapengelijkheid niet miskent ( 100). 

BAL TUS betoogt dat de visie van het Hof van Cassatie ertoe noopt na te gaan hoe 
Jang een belasting kan worden gevestigd, teneinde aldus het vertrekpunt van de ver
jaring te bepalen. Wijzend op artikel 358 § 1, 3° en§ 2, 3° WIB krachtens welke een 

(97) O.m. Cass., 4 maart 1986, Arr.Cass., 1985-86, nr. 423. 
(98) Cass., 27 juni 1995, Arr.Cass., 1995, nr. 333; ook reeds Cass., 19 april 1994, Arr.Cass., 1993-94. 
nr. 186. 
(99) BAL TUS, M., noot onder Cass., 27 juni 1995, J.D.F., 1996, 176, die opmerkt dat aldus bepaalde fis
cale misdrijven behandeld worden als misdrijven tegen de mensheid; zie ook DELAHA YE, Th., "Répres
sion pénale de la fraude fiscale: infractions et sanctions", Dirigeants de sociétés et banquiers.face au juge 
pénal, Séminaire 5 février 1998; deze verwijst ook naar de noot van A. V ANDEPLAS onder Cass., 29 
februari 1984, R. W., 1984-85, 1922, waar betoogd werd dat men met de redenering van het Hofvan Cas
satie de dief kan bestraffen zolang deze het genot heeft van de gestolen zaak, of de dader van een bank
breuk zolang die de ontdragen activa onder zich heeft. 
(100) Cass., 27 juni 1995,Arr.Cass., 1995, nr. 333. 

256 



ACTUALIA V AN FISCAAL STRAFRECHT 

aanslag mogelijk is tot 12 maanden vanaf de datum waarop de beslissing over de 
strafvordering niet meer vatbaar is voor verzet of hoger beroep, stelt deze auteur dat 
de strafvordering en de fiscale vordering mekaar in leven houden en dat aldus zowel 
het misdrijf ais de belasting onverjaarbaar zijn. Anderzijds wordt volgens BAL TUS 
en ook TOURNICOURT de delinquent in de onmogelijkheid gesteld om zelf een 
einde te maken aan de delictuele toestand. Zelfs als de dader overgaat tot bekentenis
sen, is het de belastingambtenaar die zal beslissen of en wanneer hij overgaat tot in
kohiering, hetgeen hij kan uitstellen tot na de strafrechtelijke veroordeling ( 101 ). 
Tenslotte haalt Baltus het voorbeeld voor de geest waarin de vervalser wordt veroor
deeld v66r de belasting wordt ingekohierd, en besluit dat vermits het gebruik voort
duurt tot 12 maanden na de veroordeling, de betrokkene onvermijdelijk na zijn ver
oordeling onmiddellijk een recidivist zal worden ... (102). 

De vraag is of de genoemde cassatiearresten deze draagwijdte hebben. Volgens 
COOPMAN is de betreffende stellingname traditioneler dan wat de bovenvermelde 
auteurs beweren, en wilde het Hof van Cassatie enkel een ideële maximumgrens aan
geven. Ik kan tot op zekere hoogte diens analyse van de arresten delen, doch kan het 
absoluut niet eens zijn met het besluit dat de verjaring in de meeste gevallen zal in
gaan op het ogenblik van de onjuiste aangifte aan de belastingadministratie (103). 

De twijfel spruit voort uit het gebruik van de termen "definitieve vestiging" in de 
bewuste arresten. Zonder te kunnen pretenderen dat dit de precieze bedoeling van het 
Hof van Cassatie was, lijkt een logische interpretatie van de arresten mogelijk in het 
licht van de - overigens betwistbare - "klassieke" rechtspraak inzake het gebruik van 
valse stukken. Het oogmerk van de fiscale valsheid bestaat erin de fiscus te misleiden 
bij de vestiging van de belasting. Dit doel wordt in eerste instantie bereikt bij de on
juiste inkohiering welke is gesteund op de onjuiste aangifte en valse stukken (104). 
Vroeger zal de verjaring principieel niet beginnen !open. Zij lijkt mij echter in begin
sel wel op dat ogenblik te moeten ingaan, ook al heeft de fiscus nadien nog de kans -
indien zij de valsheid ontdekt - om een aanvullende aanslag te vestigen. Zoniet is 
sprake van een verwarring tussen het nuttig gevolg van het delictueel gebruik be
staande in de geslaagde misleiding van de fiscus en het financieel voordeel voort
vloeiend uit de onjuiste aanslag. 

Wanneer nu echter de fiscus na de onjuiste aanslag initiatieven neemt in de richting 
van de belastingplichtige - vraag om inlichtingen, bericht van wijziging, ... - bestaan 
twee mogelijkheden. Indien de belastingplichtige reageert en zich op een of andere 
manier opnieuw beroept op de valse stukken gaat het onmiskenbaar om een nieuwe 
positieve en effectieve daad van gebruik van valse stukken. De belastingplichtige 
creëert zodoende opnieuw een situatie waarin zijn gebruik gevolgen sorteert, waar
van dan kan worden gesteld dat - ook al heeft de fiscus te kennen gegeven dat zij de 

(101) TOURNICOURT, R., "De rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake valsheid in geschrifte en 
gebruik ervan in fiscaal-strafrechtelijke zaken", A.F. T., 1996, 284-285. 
(102) BALTUS, M., noot onder Cass., 27 juni 1995, J.D.F., 1996, 176. 
(103) Zie COOPMAN, B., "Inzake inkomstenbelasting duurt het gebruik van valse stukken in de regel tot 
de definitieve vestiging van de belasting", A.F. T., 1997, 3. 
(] 04) Men kan de vergelijking maken met de oplichting van een verzekeringsmaatschappij via gebruik 
van valse stukken. Het doel van de valsheid is bereikt wanneer het slachtoffer overgaat tot betaling. 
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litigieuze stukken ais vals beschouwt - deze zich uitstrekken tot op het ogenblik van 
de aanvullende "definitieve" vestiging. In het arrest van 19 april 1994 wijst het Hof 
er uitdrukkelijk op dat de belastingplichtige in zijn antwoord op het bericht van wij
ziging bleef aansturen op het in aanmerking nemen van het valse stuk. De datum van 
dit antwoord - een tijdstip tot waarop het gebruik volgens het Hof van beroep zich 
minstens uitstrekte - volstond dan reeds om te besluiten dat de beslissing van afwe
zigheid van verjaring wettelijk verantwoord was (105). In de gedachtegang van het 
Hof van Cassatie lijkt het echter zo te zijn dat het gebruik dan voortduurt tot op het 
ogenblik - waarvan de datum door de feitenrechters blijkbaar niet werd vermeld -
waarop de aanvullende belasting werd gevestigd. 

Indien de belastingplichtige naar aanleiding van de vraag van de fiscus niet reageert 
of - a fortiori - indien hij ten aanzien van de fiscus (106) bekent dater valse stukken 
in het spel zijn, is geen sprake van een nieuwe daad van gebruik van valse stukken. 
M.i. moet dan worden aangenomen dat de verjaring is beginnen !open vanaf de ves
tiging van de belasting op grond van de onjuiste aangifte. De loutere mogelijkheid 
om gebruik te maken van een vals stuk volstaat immers niet om het begin van de 
verjaring uit te stellen (107). 

In de hypothese dat de fiscus niet overgaat tot de aanvullende heffing binnen de daar
voor geldende normale wettelijke termijnen, moet de verjaring beginnen !open op 
het ogenblik dat taxatie volgens de gewone termijnen onmogelijk wordt. Het uitein
delijke doel van de valsheid is dan in principe bereikt. Het is erg onzeker dat het Hof 
van Cassatie in zijn redenering rekening heeft gehouden met de bijzondere aanslag
termijn van artikel 358 § 2, 3° WIB. Deze bijzondere toestand was niet aan de orde in 
de aan het Hof voorgelegde zaken ( l 08). 

Bij dit alles is wel op te merken dat een fiscale valsheid in geschriften (in boekhou
dingsstukken) vaak zal leiden tot vervalsing van de elkaar opvolgende jaarrekenin
gen. Het Hof van Cassatie ( 109) en Huybrechts (110) namen aan dat het gebruik van 

(105) In het arrest van 27 juni 1995 is dit veel minder duidelijk. Na de hoger vermelde regel te hebben 
geformuleerd, wijst het Hof van Cassatie erop dat de appelrechters vaststelden dat het gebruik minstens 
had voortgeduurd lot op de datum - 7 maart 1988 - waarop de daders wisten dat de niet in de boekhouding 
opgenomen cheques aanleiding zouden geven tot een aanvullende belasting, en dat het bericht van wijzi
ging pas op 24 augustus 1989 werd opgestuurd. Het Hof van Cassatie besluit dan dat zodoende de beslis
sing van afwezigheid van verjaring wettelijk werd verantwoord. M.i. kan uit dit arrest niet zonder meer 
worden afgeleid dat volgens het Hof van Cassatie de verjaring begon te !open op 7 maart 1988. Enkel 
volstonden de aangehaalde data om op zich reeds de verjaring te beletten (anders: COOPMAN, B., "Inza
ke inkomstenbelasting duurt het gebruik van valse stukken in de regel toi de definitieve vestiging van de 
belasting", A.F.T., 1997, 7). 
(106) HUYBRECHTS is van oordeel dat een bekentenis tegenover de politie niet steeds zal beletten dat 
een vals stuk nog nuttig gevolg heeft ten aanzien van de fiscus, die in de regel tijdens het strafrechtelijk 
vooronderzoek geen toegang heeft tot het strafdossier (HUYBRECHTS, L, "Fraudebestrijding", A.F. T., 
1996, 436). 
(107) Cass., 4 maart 1986, Arr. Cass., 1985-86, 920. 
(108) Het Hof stipte anderzijds aan dat het gebruik van valse stukken "in de regel" slechts zijn nuttig ef
fect verliest bij de definitieve vestiging van de belasting. 
(109) Zie Cass., 1 februari 1984, Arr.Cass., l 983-84, 668; ook Cass., 5 februari 1985, Arr.Cass., 1984-85, 
nr. 330. 
(110) HUYBRECHTS, L., "Fraudebestrijding", A.F. T., l 996, 436. 
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de valse stukken duurt tot zolang de jaarrekening niet wordt verbeterd. Tot op dat 
ogenblik zou de valsheid het door de beklaagde gewilde voordeel opleveren, name
lijk dat hij de onrechtmatig verkregen goederen kon behouden. M.i. kan dit echter 
niet ais het eigenlijke gevolg van de initiële valsheid worden beschouwd. Deze heeft 
tot doel de fiscus te misleiden en aldus te bewegen tot een onjuiste aanslag. Nadien is 
er geen voortduren meer van het nuttig gevolg van de valsheid. W el is aan te nemen 
dat de opstelling van de onjuiste jaarrekeningen eventueel nieuwe misdrijven van 
valsheid in geschriften kan opleveren. 
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§ 7. AANSPRAKELIJKHEID VAN RAADGEVERS 

Het verstrekken van fiscaal advies is voor tal van boekhouders, accountants en ook 
advocaten en notarissen een min of meer belangrijk onderdeel van hun praktijk. Voor 
fiscale consulenten is het de essentie ervan. Hen kan om advies worden gevraagd 
v66r de verzoeker tot enige handeling overgaat of post factum, al dan niet in het ka
der van een fiscale en/of strafrechtelijke procedure. Advocaten - en de andere be
roepsgroepen - zijn mensen en kunnen zich dus vergissen. Ook is niet uit te sluiten 
dat sommigen behept kunnen zijn met kwade intenties. Dit alles doet de - weinig 
aangesneden - thematiek rijzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de ho
ger genoemde raadgevers, in het bijzonder in het licht van de artikelen 66 en 67 van 
het Strafwetboek betreffende (mede)daderschap en medeplichtigheid (ll 1). De 
boeiende studie van P. ARNOU (112) biedt een leidraad voor de positie van de advo
caat. 

Het belang van deze kwestie specifiek in het fiscaal strafrecht is niet te onderschat
ten. De fiscale wetboeken maken de regels inzake de strafbare deelneming onverkort 
toepasselijk op de strafbaar gestelde feiten (113). Indien een belastingadviseur, een 
zaakbezorger, een deskundige in belastingzaken of in boekhouden of de beoefenaar 
van enig ander beroep dat tot doel heeft voor een of meer belastingplichtigen boek te 
houden of te helpen houden of, meer in het algemeen, een of meer belastingplichti
gen raad te geven of bij te staan bij het vervullen van fiscale verplichtingen, wordt 
veroordeeld wegens een van de in de wet genoemde misdrijven, kan het vonnis hem 
verbod opleggen om gedurende drie maanden tot vijf jaar, rechtstreeks of onrecht
streeks, de hierboven bedoelde beroepen op welke wijze ook uit te oefenen ( 114 ). De 
wet maakt geen onderscheid naargelang het gaat om een veroordeling als 
(mede)dader dan wel ais medeplichtige. Wel gaat het om een facultatieve bijkomen
de straf. De advocaat wordt geacht niet onder deze opsomming te vallen ( 115). 

Bovendien houden de fiscale wetboeken een bepaling in (116) luidens welke perso
nen die ais daders of ais medeplichtigen van de in de wet genoemde misdrijven wer
den veroordeeld, hoofdelijk gehouden zijn tot de ontdoken belasting. Het gaat hier 
niet om een bijkomende straf, doch wel om een automatisch gevolg van civielrechte
lijke aard (117) dat ipso facto verbonden is aan een veroordeling wegens welkdanige 
vorm ook van strafbare deelneming, en ongeacht de graad van belangrijkheid van de 

( 1 1 1) De burgerlijke aansprakelijkheid werd wel reeds vaker onder de loep genomen (zie o.m. DE 
PUYDT, P., De aansprakelijkheid van advokaten: tienjaar rechtspraak ( 1983-1992), Kluwer, Antwer
pen, 1993; DE PUYDT, P., "De beroepsaansprakelijkheid van de advokaat", T.B.B.R .• 1993, 295; VAN 
OEVELEN, A., "De burgerlijke aansprakelijkheid van de accountant", Tijdschr. Ace., 1990, atl. 4, 3 en 
1991, afl. 1, 3; VAN OEVELEN, A., "De professionele aansprakelijkheid van de belastingconsulent", 
Fiskofoon, 1987, 158. 
(112) ARNOU, P., "Raadsman en mededader", R. W., 1988-89, 969. 
(113) Artikel 457 § 1 WIB, en de artikels in de andere fiscale wetboeken met een gelijkaardige strekking. 
(114) Artikel 455 § 1 WIB en de gelijkluidende artikels in de andere fiscale wetboeken. 
(115) ARNOU, P., I.e., 973; zie ook SCREVENS, R., L'interdiction professionnelle en droit pénal, Li
brairie encyclopédique, Brussel, 1957, 321, nr. 293. 
(116) Artikel 458 lid I WIB en de gelijkluidende artikels in de andere fiscale wetboeken. 
(117) Cass., 5 februari 1980, Pas., 1980, 1, 659; zie ook Cass., 20 juni 1995, Arr.Cass., 1995, 637. 
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verrichte bijdrage. Het enkele feit dat iemand ais deelnemer is veroordeeld, laat bij
voorbeeld de BTW-administratie toe om tegen hem een dwangbevel uit te vaardigen 
(118). De fiscus moet zich hiertoe dus geen burgerlijke partij stellen (119) en de 
rechter hoeft geenszins hiertoe te veroordelen; hij moet zelfs niet verwijzen naar de 
toepasselijke wetsbepaling. Ook moet hij niet het bedrag van de ontdoken belasting 
bepalen. De rechter kan niet vrijstellen van hoofdelijkheid, zelfs indien de fiscus zgn. 
afstand zou doen van de toepassing van deze wetsbepaling (120). 

De aansprakelijkheidsvraag ten gronde concentreert zich vaak rond twee facetten: 
adviesverlening en de opstelling en het gebruik van bepaalde stukken ( 121 ). 

Bij adviesverlening kan het gaan om het aanraden of uitwerken van bepaalde onwet
tige constructies of oplossingen. Verschillende deelnemingsvormen komen in aan
merking. Er kan sprake zijn van medeplichtigheid in de zin van artikel 67 lid 2 Sw. 
door het geven van onderrichtingen. Een eenvoudige raad, zonder concrete inhoud, 
volstaat op dit vlak niet (122). Anderzijds kunnen de gegeven inlichtingen soms van 
een dermate groot belang zijn dat het in werkelijkheid gaat om (mede)daderschap 
door noodzakelijke medehulp in de zin van artikel 66 lid 3 Sw. (123). Zoniet kunnen 
zij ook via artikel 67 !id 4 Sw. gekwalificeerd worden ais nuttige medehulp (124). 
Extreem is dat de raadgever zich schuldig maakt aan (mede)daderschap door aanzet
ting in de zin van artikel 66 lid 4 Sw. Dit veronderstelt dat via een van de in de wet 
opgesomde middelen druk wordt uitgeoefend teneinde een misdrijf te plegen. Ten 
slotte kan dit alles gepaard gaan met de opstelling van bepaalde stukken, wat op zich 
kan leiden tot een misdrijf van fiscale valsheid in geschriften. 

V anzelfsprekend vereist stratbare deelneming een opzet. Wie door nalatigheid of 
onvoorzichtigheid een handeling stelt, ook al beantwoordt deze aan het delictueel 
doel van een ander, is geen strafbare deelnemer. Vereist is dat de deelnemer kennis 
heeft dat hij, door de positieve daden die hij verricht, deelneemt aan een bepaalde 
misdaad of een bepaald wanbedrijf, en het opzet heeft om door die positieve daden 
tot de verwezenlijking van die misdaad of dat wanbedrijf bij te dragen ( 125). Hierbij 
is wel te beklemtonen dat de opzetvereiste bij deelneming niet noodzakelijk gelijk 
loopt met deze geldend voor het hoofdmisdrijf. Fiscale fraude impliceert dat gehan
deld wordt met een bijzonder opzet ( 126). Voorde stratbaarheid van de deelneming 
is echter geenszins vereist dat de daad van deelneming aile bestanddelen van het 

( 118) Cass., 11 oktober 1996, Arr.Cass., 1996, 913, R. W., 1996-97, 996. 
(119) Cass., 26januari 1983, Arr.Cass., 1982-83, 702, R.W., 1983-84, 1232. 
(120) Cass., 28 november 1979,Arr.Cass., 1979-80, 391. 
( 121) De problematiek van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit een incorrecte controle 
of expertise wordt hier buiten beschouwing gelaten (zie hierover HUYBRECHTS, L., "Fraudebestrij
ding", I.e., 441 e.v.). 
(122) Cass., 29 oktober 1973, Arr.Cass., 1974, 237. 
(123) Cass., 14 mei 1945, Pas., 1945, 1, 160. 
(124) Zie Cass., 6 oktober 1947, Pas., 1947, I, 403. 
(125) Cass., 18 mei 1993, R. W., 1994-95, 359, noot B. SPRIET. 
( 126) Bv. artikel 449 WIB: strafbaar is hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden de 
bepalingen van het Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt. Hetzelfde geldt 
voor fiscale valsheid in geschriften (artikel 450 WIB). 
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hoofdmisdrijf in zich draagt; het is voldoende dat een hoofdfeit werd gepleegd en dat 
de deelnemer hieraan bewust heeft meegewerkt in een van de wettelijk bepaalde vor
men (127). Algemeen opzet volstaat dus. Het is echter niet voldoende dat iemand 
voordeel haalt uit een misdrijf om ais deelnemer te worden beschouwd (128). 

ARNOU legt er de nadruk op dat dit behelst dat de adviesverlener een volledige fei
telijke kennis heeft van de ondememing waarop zijn handelen betrekking heeft, 
m.a.w. dat de kennis absoluut is. De raadsman zou dus precies moeten weten welke 
gedragingen zijn cliënt zal stellen en waaraan hij meewerkt. Elke feitelijke dwaling 
omtrent dit handelen zal rechtvaardigend werken (129). Dit moet enigszins worden 
genuanceerd. De deelnemer moet kennis hebben van alle omstandigheden die aan 
het feit waaraan hij zijn medewerking verleent het karakter van misdaad of wanbe
drijf bezorgen, doch het is niet vereist dat hij alle precieze of bijzondere uitvoerings
modaliteiten kent ( 130). 

Delicaat is de vraag of op het vlak van de strafbare deelneming ook kan worden ge
grepen naar de figuur van het eventueel opzet. Deze wordt vooral in beeld gebracht 
bij de bespreking van bepaalde (hoofd)misdrijven ( 131 ), en houdt in dat de dader een 
handeling of onthouding wil, zonder rechtstreeks de gevolgen ervan te willen, en die 
toch doorzet, ondanks het feit dat hij voorziet dat bepaalde onwenselijke gevolgen 
kunnen intreden, doch waarbij hij deze gevolgen er op de koop toe bij neemt ( 132). 
Het misdrijf is geen noodzakelijk doch een waarschijnlijk gevolg van de gedraging, 
dat door de dader a priori aanvaard wordt voor het geval het zich zou voordoen ( 133 ). 
Spriet is van oordeel dat deze rechtsfiguur onbruikbaar is bij de toepassing van de 
regels inzake de deelneming (134). HENNAU en VERHAEGEN daarentegen zien 
hierin geen enkel probleem. Dit zou betekenen dat het volstaat dat de mededader of 
medeplichtige de door hem voorziene eventualiteit dat hij deelneemt aan een misdrijf 
a priori aanvaardt. Hierbij is wel te onderlijnen dat het bewijs van deze daadwerke
lijke aanvaarding moet gesteund zijn op objectieve elementen, en dat zelfs grove fou
ten hiermee geenszins gelijk te stellen zijn ( 135). 

Op feitelijk vlak mag de adviesverlener principieel voortgaan op de gegevens die 
hem door zijn cliënt worden verstrekt. Indien hij verkeerd wordt ingelicht, is hem dit 
niet toerekenbaar. Een onvolledige informatie kan echter nog steeds problematisch 

( 127) Cass., 9 oktober 1990,Arr.Cass., 1990-91, 157; Cass., 5 april 1996, Arr.Coss., 1996, nr. 111; Cass., 
13 mei 1998, R.D.P., 1998, 1037. 
(128) Cass., 24 september 1951,Arr.Cass., 1952, 13. 
(129) ARNOU, P., I.e., 973. 
( 130) Cass., 9 december 1986, Arr.Cass., 1986-87, 472, R. W., 1987-88, 856, noot M. DE SW AEF; Cass., 
18 mei 1993, R. W., 1994-95, 359, noot B. SPRIET. 
( 131) Bijvoorbeeld bij art. 505 Sw. betreffende het "witwassen", waar de wetgever het nodig vond te 
trachten deze variante van het algemeen opzet in de wet in te schrijven, en hiervoor de ongelukkige formu
le "moestcn kennen" gebruikte. 
( 132) DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch strafrecht, Acco, Leuven, 1990, nr. 437. 
(133) HENNAU, Chr. en VERHAEGEN, J., Droit pénal général, Bruylant, Brussel, 1995, nr. 353. 
(134) SPRIET, B., "Het materieel en het moreel bestanddeel van een strafbare deelneming aan diefstal", 
noot onder Cass., 18 mei 1993, R. W., 1994-95, 359: vol gens deze auteur is eventueel opzet een psychische 
toestand die onvoldoende sterk misdrijfbevorderend geprofileerd is. 
(135) HENNAU, Chr. en VERHAEGEN, J., Droit pénal général, Bruylant, Brussel, 1995, nrs.309-311. 
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zijn in het licht van de figuur van het eventueel opzet. In de mate de ontbrekende 
gegevens van aard zijn om aan een constructie een delictueel karakter te verschaffen, 
kan de vraag rijzen of de raadgever de mogelijke en niet onwaarschijnlijke gevolgen 
heeft ingeschat en eventueel aanvaard. Anderzijds is de raadgever niet verantwoor
delijk voor een incorrecte uitvoering van het uitgebrachte advies of een verdergaande 
ontwikkeling dan deze die hij had vooropgesteld. Ook kunnen adviezen misbruikt 
worden. Dit alles kan in het fiscaal strafrecht bijzonder relevant zijn. Men mag niet 
uit het oog verliezen dat het opzetten van off-shorestructuren of buitenlandse hol
dingvennootschappen op zich legitiem is. Wei is vereist dater dan niet aan simulatie 
wordt gedaan, m.a.w. dat alle wettelijke verplichtingen worden vervuld en de conse
quenties van de gedane keuzes worden aanvaard (136). Men plaatst zich dan buiten 
het toepassingsgebied van de fiscale wet. Wanneer de cliënt op het terrein op dit vlak 
over de schreef gaat, is dit geenszins zonder meer mee toe te rekenen aan de accoun
tant, fiscaal consulent of advocaat. Hiertoe moet worden aangetoond dat hij op het 
ogenblik van de adviesverstrekking - en niet in een later stadium - kennis had van de 
frauduleuze intenties ( 137). 

Uitgaande van het bestaan van een plicht tot maatschappelijke loyaliteit in hoofde 
van de beoefenaars van een wettelijk georganiseerd beroep - iets wat ik geenszins 
wil ontkennen - zouden deze volgens HUYBRECHTS hun cliënten waarvan ze we
ten dat die op het punt staan om misdrijven te plegen moeten ontraden dit te doen. Zo 
dit onmiskenbaar een aanbevelenswaardige houding is, kan m.i. in afwezigheid hier
van hoegenaamd nog niet worden besloten tot het bestaan van een strafbare deelne
ming. De verwijzing naar een gekwalificeerde deelneming door onthouding, in die 
zin dat de inactiviteit van de raadgever een ware aansporing zou betekenen (138), 
mist feitelijke grondslag. De gekwalificeerde onthouding veronderstelt een wettelij
ke of contractuele plicht tot handelen - welke niet voorhanden is - en een - via de 

(136) Zie ook Corr. Brussel, 25 juni 1986, F.J.F., 1987, 45: het oprichten van een vennootschap met stro
mannen is strafbaar wanneer de dader een bedrieglijk opzet had bestaande - in casu - in de verberging 
voor de fiscale administratie van de oorsprong van het ingebrachte kapitaal. Dit was van fraude afkomstig. 
(137) R. TOURNICOURT (Fiscaal strafrecht: overzicht van rechtspraak 1980-1990, Mys en Breesch, 
Gent, 1991, 36-37) citeert één onuitgegeven vonnis betreffende belastingconsulenten: "dat in casu het on
derzoek uitgewezen heeft dat de door de beklaagde geadviseerdefiscale methodes steunen op een bestuur
schap in de Kanaalei/anden vanfictieve organen en ofbestuurders die in realiteit Belgen zijn; dat de.1'11iet
temin beklaagden zich van deze realiteit moesten bewust zi}n, zi} loch de offshorestructuur buite11 de Bel
gische belastingheffing hebben gehouden of laten houden mirs het indienen of' laten indienen desomtrent 
vanfïctieve belastingaangiften; dat het strafvooronderzoek ook in hoofde van heklaagden eenfictief opzet 
(sic) heef't uitgewezen in die mate zelfs dat de inbeslaggenomen notitie.1· toelaten aan te nemen dat be
klaagden al hun medewerkers instructies e11 middelen verstrekten met het doel het opzetten en de werking 
van de oJFshorestructuur zo te regele11 dat de werkelijke bedoeli11g van de oprichting e11 de achtergrond
constructies voor de belastingdiensten en -verificaties nier te ontdekken zauden zijn, derhalve aanleiding 
zouden geven toi een verminderde helastingaanslag in 1•oornoemde onwettelijke omstandigheden." 
Op het vlak van de opstelling van slukken is te wijzen op hel arrcst van het Hof van beroep te Antwerpen 
van 4 december 1980 (R. W., 1980-81, 2193), waar een zelfstandig accountant werd veroordeeld wegens 
mededaderschap aan valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken omdat hij ten behoeve van de 
dienst belast met de opsporing van ondernemingen in mocilijkheden een balans had opgesteld met een 
onjuist kassaldo. 
(138) HUYBRECHTS, L., "Fraudebestrijding", I.e., 440. 
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opzettelijke onthouding - werkelijke goedkeuring en aansporing tot het plegen van 
het feit (139). Het is duidelijk dat de raadgever door zijn optreden het misdrijf op 
geen enkele manier mag ondersteunen, doch het enkele kennisnemen van de (te ple
gen) delictuele inbreuken van een cliënt, eventueel nog gekoppeld aan de uiteenzet
ting van de strafrechtelijke relevantie, is noch op materieel noch op moreel vlak op 
zich terug te brengen tot een vorm van mededaderschap of medeplichtigheid. 

Ten slotte is er op te wijzen dat ook de toepassing van de zgn. "anti-rechtsmisbruik
bepaling" van artikel 344 § 1 WIB op zich evenmin enige strafrechtelijke gevolg
trekking toelaat. Luidens deze bepaling kan een juridische kwalificatie die door par
tijen aan een akte wordt gegeven aan de administratie der directe belastingen niet 
worden tegengeworpen wanneer deze aantoont dat die kwalificatie tot doel had om 
de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de kwalificatie aan 
rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt. Zoals F AES terecht 
aangaf verbiedt dit artikel niet om een Jouter fiscaal geïnspireerde juridische kwalifi
catie toe te kennen, doch bepêrkt het er zich toe een dergelijke kwalificatie voor niet
tegenstelbaar te houden. Het gaat dus om "ongeoorloofde" belastingontwijking 
(140). Art. 344 WIB houdt geen materiële delictsomschrijving in. De eventuele toe
passing door de fiscale administratie van deze bepaling - die hoe dan ook de straf
rechter nooit kan binden - zegt dus nog niets over het bestaan van strafrechtelijk re
levant gedrag. Integendeel wijst het gebruik van art. 344 W.I.B. op de erkenning door 
de fiscus van de - weliswaar niet-tegenstelbare - werkelijkheid van de door de belas
tingplichtige aangeduide kwalificatie. 

Op het vlak van de juridische kennis is de situatie van de raadgever uiteraard duide
lijker. Ais man van het vak wordt hij bij uitstek geacht de wet te kennen. Rechtsdwa
ling is weliswaar denkbaar, doch zij moet onoverkomelijk zijn. Dit veronderstelt dat 
gehandeld werd zoals elke redelijke en vooruitziende beoefenaar van het betreffende 
beroep, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden, zou hebben gedaan (141). 
De boekhouder, accountant, fiscaal consulent, notaris of advocaat zal dus, na zich 
feitelijk goed te hebben geïnformeerd, onderzoeken welke de uitleg en de draagwijd
te is die de rechtspraak en rechtsleer en eventueel de overheid of de wetgever zelf 
geven aan een wettelijke bepaling. Hij dient hierbij het gewicht van deze verschillen
de, eventueel niet eensluidende gegevens te bepalen (142). 

( 139) DUPONT, L. en VERSTRAETEN, R., Handboek Belgisch Strcifrecht, Acco. Leuven, 1990, nr. 598; 
VAN OVERBEKE, S., "Strafbare deelneming door gekwalificeerde onthouding", R. W., 1992-93, 648; 
zie Cass., 8 januari 1973, Arr.Cass., 1973, 470. 
(140) FAES. P .. "De algemene anti-rechtsmisbruikbepaling op het vlak van de inkomslenbelastingen en 
de invloed ervan op het fiscaal strafrecht: zoeken naar spijkers op laag water", Fiscaal strafrechr en straf 
procesrecht, Mys en Breesch, Gent, 1996, 254 en 256; ook AFSCHRIFT, Th., L'évitement licite de 
l'impôr et la réalité juridique, Larcier, Brussel, 1994, 332-334. 
( 141) Bv. Cass., 27 maart 1984, Arr. Cass., 1983-84, 976; zie DUPONT, L., Strafuitsluitingsgronden en de 
structuur van het misdrijf in het Belgisch strafrecht, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie 
van het recht van België en Nederland, 1993, 64-68. 
(142) Zie HUYBRECHTS, L., "De fiscalist tussen cliënt en wet", EVRM, BUPO-verdrag, fundamentele 
rechten en fiscale procedure, studiedag 20 november 1997, 45. 
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Wanneer een professioneel - in het bijzonder een advocaat - wordt aangesproken 
teneinde de verdediging van een belastingplichtige in rechte te voeren, rijst de vraag 
naar de mogelijke toepasselijkheid van de kwalificaties van fiscale valsheid in ge
schriften en gebruik van de betreffende stukken. Conclusies - de geschreven neer
slag van de verdediging - zijn een subjectieve weergave van de feiten die aan het 
geschil ten grondslag liggen en van de juridische oplossing die er volgens de betrok
ken partij moet aan worden gegeven. In dit opzicht dringt een dergelijk geschrift zich 
niet op aan het openbaar vertrouwen, en kan het dus geen voorwerp zijn van valsheid 
in geschriften. Vaak worden bij de conclusies echter bestaande stukken aangewend 
tot staving van een stelling. Aan dergelijke "overtuigingsstukken" die omwille van 
hun objectieve inhoud naar voren worden gebracht , zijn de rechtsmachten wel ge
rechtigd geloof te hechten ( 143 ). A fortiori is onmogelijk goed te praten dat in functie 
van de verdediging nieuwe valse stukken worden opgemaakt. Zoals eerste Adv.
Gen. CORNIL het uitdrukte: "Le dessein de se sauver n'exclut pas le dessein de nui
re" (144). 

De advocaat zal uiteraard niet per se op de hoogte zijn van de valsheid van een be
paald stuk dat hem door zijn cliënt is overhandigd. Indien hij hierover onwetend is, 
kan er in zijnen hoofde geen misdrijf van gebruik van valse stukken zijn (145). Dit 
geldt onveranderlijk ook wanneer hij dit zogenaamd had "moeten weten", doch door 
slordigheid, nalatigheid of onoplettendheid de facto niet wist. Een dergelijke gees
tesgesteldheid is hoegenaamd niet te assimileren met een bijzonder opzet. 1s hij zich 
daarentegen bewust van de valsheid, pleegt hij een misdrijf indien hij deze stukken 
aanwendt in de procedure (146). 

Ten slotte heeft het Hof van Cassatie reeds herhaaldelijk beslist dat een persoon die 
vervolgd wordt uit hoofde van valsheid in geschriften en die voor de strafrechter de 
echtheid van het stuk staande houdt, zich hierdoor niet schuldig maakt aan het mis
drijf van gebruik van valse stukken (147). Dit vloeit voort uit het beginsel van de 
vrijheid van verdediging ( 148). HUYBRECHTS voegt hier wel aan toe - in het kader 
van de problematiek van de verjaring bij fiscale valsheid in geschriften en gebruik 
van deze stukken - dat dit geen afbreuk doet aan het feit dat de betrokkene het nuttig 
gevolg van het gebruik laat voortduren tot op het ogenblik van de definitieve vesti
ging van de belasting (149). In de hoger verdedigde optiek (150) veronderstelt dit 
dan wel dat na de vestiging van de onjuiste belasting nog een strafbare daad van ge-

(143) Zie ARNOU, P., I.e .. 974; ook, van dezelfde auteur: "Liegende advocaten, onware conclusies en 
vervalste stukken ... ". noot onder Corr. Gent, 8 decernber 1992, R. W., 1993-94, 859; Cass. fr., 22 novern
ber 1977, D., 1978, l.R., 71, noot G. ROUJOU DE BOUBÉE, Rev. Sc. Crim., 1978. 361, noot P. BOU
ZAT. 
(144) Cass .• 23juni 1941. Pas .• 1941, 248, noot L.C. 
(145) RIGAUX, M. en TROUSSE, P.E .• Les crimes et les délits du Code pénal, Bruylant. Brussel, III, 
259. 
(146) ARNOU, P., "Raadsrnan en mededader", I.e., 974, en "Liegende advocaten, onware conclusies en 
vervalste stukken ... ", I.e., 861. 
(147) Cass., 21 maart 1972, Pas., 1972, I. 687; Cass., 18 rnaart 1980, Pas., 1980, I, 874, R.W., 1980-81, 
386, noot A. VANDEPLAS; Cass., 16 juni 1987, Arr.Cass., 1987, nr. 628. 
( 148) Zie reeds de beschouwingen in de noot L.C. onder Cass., 23 juni 1941, Pas., 1941, !, 250. 
( 149) HUYBRECHTS. L., "Hel fiscaal strafrecht en de jurisprudentie van het Hof van Cassatie"", I.e. 
( 150) Zie supra. nrs. 36-40. 
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bruik werd gesteld. Indien dit het geval is, duurt het gevolg van dit gebruik voort 
- eventueel over het strafproces heen - tot de vestiging van de aanvullende aanslag, 
tenzij de betrokkene de valsheid erkent. 

Eens de strafrechter erga omnes het bestaan van een valsheid in geschriften heeft 
vastgesteld, zal elk later gebruik uiteraard wel constitutief zijn voor een nieuwe over
treding van artikel 197 Sw. 
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