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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.18.1208.N 

W A V, 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Tom De Clercq, advocaat bij de balie Gent.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele 

rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 6 november 2018. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.  



 9 APRIL 2019 P.18.1208.N/2 

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. Het bestreden vonnis stelt vast dat de strafvordering voor de telastlegging A 

vervallen is door verjaring. 

In zoverre ook gericht tegen deze beslissing, is het cassatieberoep, bij gebrek aan 

belang, niet ontvankelijk. 

Eerste middel 

2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet 

en artikel 195 Wetboek van Strafvordering: de door de rechtbank aangestelde des-

kundige heeft geen exemplaar van zijn verslag overgemaakt aan de eiser; nochtans 

had de eiser wel een aantal bemerkingen op de bevindingen van de deskundige, 

waarop evenwel geen reactie volgde; evenmin heeft hij een antwoord gegeven op 

de vraag van de rechtbank om te verduidelijken of de verklaringen van de eiser de 

gemeten alcoholintoxicatie kunnen verklaren in functie van de gemaakte opmerkin-

gen; omdat geen voorverslag werd opgesteld, heeft de eiser de deskundige daarop 

niet kunnen wijzen en werd de berekening niet gemaakt; eisers recht van verdedi-

ging is daardoor miskend en de appelrechters hadden geen rekening mogen houden 

met dit verslag, minstens hadden zij een aanvullende opdracht moeten verlenen om 

de bemerkingen van de eiser te beantwoorden; de appelrechters hebben deze be-

merkingen zelf beantwoord en zich derhalve in de plaats van de deskundige gesteld. 

3. Het middel verduidelijkt niet hoe en waarom het bestreden vonnis artikel 149 

Grondwet en artikel 195 Wetboek van Strafvordering schendt.  

In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk. 

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 

voor de appelrechters heeft aangevoerd dat omwille van het gebrek aan tegenspraak 

bij het deskundigenonderzoek, het verslag van de deskundige niet in aanmerking 



 9 APRIL 2019 P.18.1208.N/3 

mocht worden genomen of dat minstens een aanvullend deskundigenonderzoek had 

moeten worden bevolen. 

In zoverre is het middel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk. 

Tweede middel 

5. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 149 Grondwet, 

artikel 2 Strafwetboek, artikel 195 Wetboek van Strafvordering en artikel 38, § 6, 

Wegverkeerswet: het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de beide telastleg-

gingen B en C met de verzwarende omstandigheid dat twee overtredingen werden 

begaan binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van het vorig ver-

oordelend vonnis; nochtans werd deze bepaling gewijzigd door de wet van 6 maart 

2018, van toepassing sinds 15 februari 2018, en waarbij als eindpunt van de periode 

van drie jaar de veroordeling van de nieuwe overtreding werd in aanmerking geno-

men; deze wijziging is minder streng voor de beklaagde dan de bepaling in de oude 

versie en moet bijgevolg worden toegepast op voorgaande feiten; de daarop vol-

gende wijziging door de wet van 2 september 2018, waarbij “opnieuw worden ver-

oordeeld” wordt vervangen door “opnieuw overtreedt”, is niet relevant; wanneer bij 

de opeenvolging van drie strafwetten in de tijd, de straf gesteld door de eerste wet, 

die van kracht was op het ogenblik van het plegen van het misdrijf, zwaarder is dan 

de straf gesteld door de derde wet, die van kracht is op het ogenblik van de uit-

spraak, maar strenger dan de straf op het misdrijf gesteld tussen het ogenblik van 

het plegen van het misdrijf en de uitspraak, moet deze straf worden toegepast, die 

op het misdrijf was gesteld door de minst zware tweede tussenliggende wet. 

6. Artikel 15.1 IVBPR bepaalt: “Niemand kan worden veroordeeld wegens een 

handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht 

uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin, mag een 

zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het 

strafbare feit van toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare feit de 

wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder 

daarvan te profiteren.” 
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Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek bepaalt: “Indien de straf, ten tijde van het von-

nis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de 

minst zware straf toegepast.” 

Uit deze bepalingen volgt dat wanneer bij de opeenvolging van drie strafwetten in 

de tijd, waarbij de wetten van kracht op het ogenblik van het plegen van de feiten 

en de berechting even zwaar zijn, maar de strafwet van kracht tussen het plegen van 

de feiten en de berechting ervan milder is, in beginsel de mildere strafwet moet 

worden toegepast. Dit betekent dat indien de voorwaarden voor strafverzwaring op 

het ogenblik van de feiten en op het ogenblik van de berechting minder streng zijn 

dan de voorwaarden toepasselijk in de tussenperiode, de voorwaarden uit de tus-

senperiode, welke dan gelden als mildere strafwet aangezien die voor strafverzwa-

ring strengere eisen stellen, in beginsel moeten worden toegepast. 

7. Een beklaagde kan evenwel enkel retroactief aanspraak maken op het gunsti-

ger regime van de tussenliggende wet, wanneer uit de gewijzigde regelgeving blijkt 

dat zij het resultaat is van een gewijzigd inzicht van de wetgever over de voorwaar-

den voor strafverzwaring.  

8. Het bestreden vonnis oordeelt dat de feiten B en C, daterend van 18 februari 

2016, werden gepleegd in een toestand van strafverzwaring als bedoeld door artikel 

38, § 6, Wegverkeerswet, gelet op het vonnis van de politierechtbank Oost-

Vlaanderen, afdeling Gent, van 29 januari 2015. 

9. Op het ogenblik van de feiten bepaalde artikel 38, § 6, eerste lid, Wegver-

keerswet:  

“Behoudens in geval van artikel 37/1, eerste lid, moet de rechter het verval van het 

recht tot het besturen van een motorvoertuig van ten minste 3 maanden uitspreken 

en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor de vier 

examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid, wanneer de schuldige, in de pe-

riode van 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroorde-

lend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één of meer van de overtre-

dingen bedoeld in de artikelen 29, § 1, eerste lid, 29, § 3, derde lid, 30, §§ 1, 2 en 3, 

33, §§ 1 en 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1, 48 en 62bis opnieuw één van deze overtre-

dingen begaat.” 
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Deze bepaling werd achtereenvolgens gewijzigd door artikel 11, 6° van de wet van 

6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid, gepubliceerd in het Bel-

gisch Staatsblad op 15 maart 2018 en in werking getreden krachtens artikel 26 van 

deze wet op 15 februari 2018, alsook door artikel 2 van de wet van 2 september 

2018 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het 

wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft, 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 oktober 2018 en in werking getreden 

op 18 oktober 2018. 

Artikel 38, § 6, eerste lid, Wegverkeerswet, zoals gewijzigd door artikel 11, 6°, van 

de voormelde wet van 6 maart 2018, maar vóór de wijziging door de voormelde 

wet van 2 september 2018, bepaalde: 

“De rechter moet het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig 

van ten minste 3 maanden uitspreken en het herstel van het recht tot sturen afhan-

kelijk maken van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, 

eerste lid, wanneer de schuldige, in de periode van 3 jaar te rekenen van de dag 

van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is 

gegaan voor één of meer van de overtredingen bedoeld in de artikelen 29, § 1, eer-

ste lid, 29, § 3, derde lid, 30, §§ 1, 2 en 3, 33, §§ 1 en 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1, 

48, 62bis of artikel 22 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen opnieuw wordt veroordeeld 

voor één van deze overtredingen.” 

Artikel 38, § 6, eerste lid, Wegverkeerswet, na de wijziging door de voormelde wet 

van 2 september 2018, bepaalt: 

“De rechter moet het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig 

van ten minste drie maanden uitspreken en het herstel van het recht tot sturen af-

hankelijk maken van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in 

§ 3, eerste lid, wanneer de schuldige, na een veroordeling met toepassing van de 

artikelen 29, § 1, eerste lid, 29, § 3, derde lid, 30, §§ 1, 2 en 3, 33, §§ 1 en 2, 34, 

§ 2, 35, 37, 37bis, § 1, 48, 62bis of artikel 22 van de wet van 21 november 1989 be-

treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen één 

van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van 



 9 APRIL 2019 P.18.1208.N/6 

een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan opnieuw over-

treedt.” 

10. Uit de parlementaire voorbereiding van de wijzigende wet van 6 maart 2018 

blijkt de bedoeling van de wetgever om, eensdeels, aan de lijst van overtredingen 

een nieuwe overtreding toe te voegen, namelijk de inbreuk op artikel 22 WAM, en, 

anderdeels, de uitzondering te schrappen ingeval de rechter artikel 37/1 Wegver-

keerswet toepast. Ook blijkt dat de wetgever het nodig vond om de formulering van 

de bepaling licht aan te passen teneinde toepassingsproblemen te vermijden en al-

dus besliste dat niet het aantal overtredingen in aanmerking diende te worden ge-

nomen om de aard van de strafverzwaring (enkelvoudig, dubbel, driedubbel) te be-

palen, maar wel het aantal voorafgaande veroordelingen. 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wijzigende wet van 2 september 2018 

blijkt expliciet dat de wetgever een nieuwe aanpassing van artikel 38, § 6, eerste 

lid, Wegverkeerswet nodig achtte omdat de voorgaande wijziging had geleid tot een 

gebrek aan duidelijkheid door als tweede voorwaarde voor de toestand van straf-

verzwaring een nieuwe veroordeling te eisen en niet het begaan van een nieuwe 

overtreding. 

Uit het geheel van de vermelde parlementaire voorbereidingen volgt dat de wetge-

ver niet de bedoeling had om het aannemen van de toestand van strafverzwaring af-

hankelijk te maken van een veroordelend vonnis wegens een van de vermelde over-

tredingen dat niet ouder is dan drie jaar. Er blijkt dus geen gewijzigd inzicht van de 

wetgever voor wat betreft de voorwaarden voor strafverzwaring. 

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek  

11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing bevat geen onwettigheden die de eiser kunnen 

grieven. 
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Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 113,91 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-

gesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren 

Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis en Sidney Berneman, en op de openba-

re rechtszitting van 9 april 2019 uitgesproken door waarnemend voorzitter Filip 

Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Alain Winants, 

met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky. 


