
This item is the archived peer-reviewed author-version of:

De weigering van de opschorting van de uitspraak van veroordeling herbekeken

Reference:
Claes Laurens.- De w eigering van de opschorting van de uitspraak van veroordeling herbekeken
Nullum crimen : tijdschrif t voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447 - 13:5(2018), p. 491-500 
To cite this reference: https://hdl.handle.net/10067/1549120151162165141

Institutional repository IRUA

https://repository.uantwerpen.be


                                                    1 

 

De weigering van de opschorting van de uitspraak van veroordeling 

herbekeken.  

 

Cass. 8 mei 2018, P.17.1274.N 

 

Zet.: P. Maffei (Voorzitter), A. Bloch, P. Hoet, S. Berneman, I. Couwenberg 

Adv.: Mr. B. Bleyaert en mr. V. Petitat, advocaten bij de balie te Brugge. 

 

ART. 3 PROBATIEWET – ART. 195 SV. - OPSCHORTING – WEIGERING – MOTIVERING  

 

In een arrest van 8 mei 2018 heeft het Hof van Cassatie meer duidelijkheid verschaft over de 

draagwijdte van de motiveringsverplichting van de strafrechter bij de weigering van toekenning 

van de opschorting. Onderhavige annotatie strekt ertoe te analyseren welke criteria de 

strafrechter in zijn oordeel over het al dan niet toekennen van de opschorting al dan niet 

verplicht dient te betrekken en welke rol hierbij is weggelegd voor de verdediging.  

 

(…) 

 

II. BESLISSING VAN HET HOF 

 

Beoordeling 

 

(…) 

Vierde middel 

16. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 195 Wetboek van 

Strafvordering en de artikelen 1 en 3 Probatiewet: het bestreden vonnis wijst eisers verzoek 

hem de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te staan af op grond van een 

stereotiepe en niet-geïndividualiseerde stelling dat een maatschappelijke terechtwijzing in de 

zin van een straf zich opdringt gelet op de ernst van de feiten; de appelrechters laten na de 

opportuniteit van de gevraagde maatregel te toetsen aan het door de eiser aangevoerde gevaar 

voor sociale declassering en houden geen rekening met de persoonlijkheid van de beklaagde of 

de negatieve effecten van een bestraffing.  

17. Krachtens artikel 3, vierde lid, tweede zin, Probatiewet moet de beslissing waarbij de 

opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt toegestaan of geweigerd, met redenen 

zijn omkleed overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 Wetboek van Strafvordering.  



                                                    2 

 

18. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser de appelrechters 

gemotiveerd heeft verzocht om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te 

staan. Tot staving van dit verzoek voerde hij aan dat hij in IJsland een onberispelijk 

strafrechtelijk verleden heeft, als zelfstandige een internationale vishandel runt en een effectief 

opgelegde straf als “buitenlandse jurisdictie” zou worden overgenomen in het IJslands 

strafregister, met zijn mogelijke sociale declassering tot gevolg.  

19. Met het oordeel dat de opschorting ontoereikend is voor de beteugeling van de bewezen 

telastlegging een te zwak signaal is om de eiser aan te zetten tot voorzichtigheid in het verkeer, 

zonder hierbij na te gaan of een effectieve bestraffing nadelig kan zijn voor eisers reclassering 

en resocialisering, beantwoordt het bestreden vonnis eisers verzoek niet zoals vereist in artikel 

3, vierde lid, tweede zin, Probatiewet.  

Het middel is gegrond. 

(…) 

Dictum  

Het Hof,  

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf en de bijdrage aan 

het Slachtofferfonds.  

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden 

gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.  

Veroordeelt de eiser tot 2/3de van de kosten.  

Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat die over aan de rechter op verwijzing.  

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, rechtszitting 

houdend in hoger beroep.  

Bepaalt de kosten op 653,12 euro, waarvan 298,38 euro verschuldigd is. 

(…) 

I. Inleiding, probleemstelling en afbakening 

 

1. Algemeen wordt aangenomen dat, afgezien van de vrijspraak en de eenvoudige 

schuldigverklaring, de opschorting van de uitspraak van veroordeling voor de beklaagde de 
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meest gunstige uitspraak vormt.1, 2 Deze bestraffingsmodaliteit3 werd door de strafwetgever van 

19644 op touw gezet met als hoofddoel de strafrechter een tool te verschaffen teneinde de 

stigmatiserende en desocialiserende gevolgen5 van een strafrechtelijke veroordeling een halt 

toe te roepen.6, 7 Hoewel de gunst van het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf eenzelfde 

doelstelling nastreeft, is het onderscheid erin gelegen dat de opschorting zich in een eerder 

stadium situeert, nl. op het niveau van de strafvervolging. Wanneer de veroordeling wordt 

opgeschort en deze maatregel niet wordt herroepen, komt daardoor een einde aan de 

strafvervolging voor het vonnisgerecht.8 Niettegenstaande het bewezen karakter van de 

tenlastelegging(en), wordt er geen straf uitgesproken, op voorwaarde dat de beklaagde zijn 

instemming9 verleent en gedurende de opgelegde proeftijd geen handelingen verricht die 

aanleiding kunnen geven tot de herroeping10 van de maatregel.11 Bij het uitstel daarentegen 

                                                 
1 Cass. 25 april 2007, RABG 2008, 815 met noot J. ROZIE, “De ene schuldigverklaring is de andere niet” ; J. ROZIE, “De 

advocaat: een niet te onderschatten speler in de bestraffingsfase…” in J. ROZIE, F. DERUYCK, P. HOFSTRÖSSLER et al., 

Geboeid door het strafrecht: de advocaat en de strafrechtspleging, Gent, Larcier, 2011, 1-12. 
2 Noteer dat de Commissie voor de Hervorming van het Strafrecht voornemens is om de opschorting uit het arsenaal van 

straffen en maatregelen van het toekomstige Boek I van het Strafwetboek te schrappen. Naast redenen van coherentie, wordt 

verwezen naar de overlapping van deze rechtsfiguur met de autonome probatiestraf en de veroordeling bij schuldigverklaring. 

Bovendien wordt de gewone opschorting omschreven als een zwaard van Damocles dat zowel de justitiabele als de samenleving 

in het ongewisse laat. (J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH et al., Commissie voor de Hervorming van het Strafrecht. Voorstel 

van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek, Brugge, Die Keure, 2017, 167.). 
3 Sommigen maken melding van de term “sanctiemodaliteit” (L. DUPONT, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 1980, 

399). 
4 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, B.S. 17 juli 1964 (hierna: Probatiewet). 
5 Zo zal de opschorting in principe niet worden vermeld op een uittreksel van het strafregister (art. 594 Sv.), tenzij het gaat om 

feiten ten aanzien van minderjarigen, wanneer het van belang is voor de uitoefening van een bepaald beroep of om een 

wapenvergunning te kunnen bemachtigen. (T. DESCHEPPER, “Straftoemeting” in X., Handboek voor de advocaat-stagiair: 

strafprocesrecht, Brussel, Orde van Vlaamse Balies, 2016, 166-180 (171)). De beslissing die de opschorting gelast wordt wel 

opgenomen in het Centraal Strafregister (art. 590 Sw.; K. VANDERHEIDEN, “Opschorting, uitstel en probatie” in X., Postal 

Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, 2016, O 155/01 – O 155/19 (O 

155/12). 
6 GwH 16 december 2010, nr. 148/2010, overw. B.4.3; Corr. Hasselt 9 maart 2001, T.Gez. 2001-02, afl.5, 258; P. HOET, “Wet 

29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie” in M. DE BUSSCHER, J. MEESE, D. VAN DER KELEN 

en J. VERBIST, Duiding Strafrecht, Brussel, Larcier, 2015, 727;; T. MOREAU en D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit 

pénal, Brussel, La Charte, 2017, 279.  
7 De opschorting van de uitspraak van veroordeling moet worden beschouwd als een instrument waarover de strafrechter 

beschikt om te remediëren aan een bestraffing (en de gevolgen ervan) die niet in evenredige verhouding zou(den) staan ten 

aanzien van de ernst van het gepleegde misdrijf. (P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen, opschorting, 

uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 11). Wel dient de rechter hierbij steeds te verwijzen 

naar kenmerken die verband houden met de individualisering van de straf, zoals bv. de financiële toestand van de betrokkene. 

(Zie daarover: L. CLAES, “De sociale toestand van de beklaagde als (verplicht?) criterium bij het bepalen van een proportionele 

geldboete”, NC 2018, …en J. ROZIE, “Over de toetsingsbevoegdheid van de strafrechter bij onredelijke straffen” in J. ROZIE, 

A. VAN OEVELEN en S. RUTTEN, Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, 37-66 (39)). 
8 Cass. 10 november 1975, Arr. Cass. 1976, 325-326; J.-P. DOUCET, Précis de droit pénal général, Luik, Faculté de droit, 

d’économie et de sciences sociales de l’université de Liège, 1976, 272. 
9 Zie over de instemming uitgebreid: C. PEVEE en S. BERBUTO, “À propos de la suspension du prononcé…”, JLMB 2000, 

afl. 2, 79; M. GELDERS, “Instemming van de beklaagde met de opschorting van de uitspraak”, RDPC 1996, 196 en de 

relevante rechtspraak: Cass. 14 januari 1992, Arr.Cass. 1991-92, 426; Cass. 31 mei 1995, RW 1995-96, 1310; Cass. 7 november 

2001, JT 2001, 923; Corr. Brugge 14 juni 1999, T.Strafr. 2000, 227. 
10 Lees: ingeval van een gewone opschorting of een probatie-opschorting geen nieuwe misdrijven plegen en enkel ingeval van 

een probatie-opschorting de opgelegde voorwaarden naleven. (Artikel 13 Probatiewet; F. DERUYCK en A. DE NAUW, 

Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2017, 168). 
11 C. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Brussel, Bruylant, 2003, 464; C. VAN DEN WYNGAERT, PH. 

TRAEST en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2017, 530. 
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wordt men wél veroordeeld tot een straf, zij het dat deze niet zal worden uitgevoerd, mits het 

uitstel niet wordt herroepen.12 De techniek van de opschorting moet worden voorbehouden voor 

occasionele of primaire delinquenten, waarvan duidelijk blijkt dat zij geen ernstige 

aanpassingsproblemen vertonen.13 Wel moet worden beklemtoond dat de toekenning van deze 

gunst, mits is voldaan aan de wettelijke toepassingsvoorwaarden14, steeds aan de soevereine 

appreciatiebevoegdheid van de strafrechter wordt overgelaten.15 Dit neemt niet weg dat de 

verdediging ertoe moet worden aangezet om op omstandige wijze te concluderen en waar 

mogelijk haar argumenten met (schriftelijke) bewijsstukken te onderbouwen.16 

2. Het gegeven dat de strafrechter op onaantastbare wijze oordeelt over het al dan niet 

toekennen van de opschorting, levert echter geen vrijgeleide op om hieromtrent op een volstrekt 

arbitraire wijze een oordeel te vellen.17 Immers, sedert de inwerkingtreding van de wet van 10 

februari 1994 bepaalt artikel 3 van de Probatiewet: “De beslissing waarbij de opschorting en, 

in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan, moet met redenen omkleed zijn 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering”.18, 19 

Vanzelfsprekend zal dus de weigering van de strafrechter om de opschorting toe te kennen 

zonder opgave van enige reden de cassatietoets niet doorstaan.20 Hoewel voormelde bepaling 

op het eerste gezicht duidelijk oogde, rezen er van bij de inwerkingtreding vragen over de 

                                                 
12 Art. 1 en 8 Probatiewet, ; F. DERUYCK en A. DE NAUW, Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht, Brugge, Die 

Keure, 2017, 187. 
13 R. VERHEYDEN, “Probatie tussen toekomst en verleden”, R.W. 1975-76, 513-559 (526). 
14 Zie daarover: O. NEDERLANDT en C. HOFFMANN, “Le choix du juge lors du prononcé de la peine: entre diversification  

et standardisation?”, JT 2016, 417-421. 
15 Cass. 23 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 967; Cass. 8 oktober 1980, RDPC 1981, 94; Cass. 22 november 1983, Arr. Cass. 1983-

84, 339; Cass. 19 december 1984, Arr. Cass. 1984-85, 565-566; Cass. 25 november 1997, Arr.Cass. 1997, 502; Cass. 29 oktober 

2002, Arr. Cass. 2002, 2304; Cass. 25 februari 2003, Arr. Cass. 2003, 498; Cass. 26 februari 2008, NC 2009, afl. 1, 39. 
16 Noteer echter dat wanneer de strafrechter het verzoek tot opschorting afwijst, hij er niet van dient uit te gaan dat de 

verdediging in subsidiaire orde om het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf verzoekt. Dit laatste verzoek dient expliciet in 

de conclusies te worden geformuleerd. (Cass. 7 oktober 2015, Dr.pén.entr. 2016,  afl. 4, 331). 
17 Het vermijden van willekeur was immers één van de doelstellingen die de wetgever met de motiveringsplicht in strafzaken 

beoogde. (Zie daarover: J. ROZIE en C. VAN DEUREN, “De motivering van de straf en strafmaat: een onderzoek naar de 

toepassing ervan in de praktijk. Komt de huidige motiveringspraktijk tegemoet aan de door de strafwetgever vooropgestelde 

doelstellingen?”, NC 2012, 131-149 (132); S. RAATS, “De motiveringsverplichting als waarborg tegen rechterlijke willekeur”, 

NC 2011, 232; D. HOLSTERS, “Motivering van de straf: waarborg voor de beklaagde?” in Liber amicorum Jean du Jardin, 

Antwerpen, Kluwer, 2001, 31-48 ; F KUTY, “Le principe général de la liberté d’organisation de la défense et la motivation des 

peines”, JLMB 1998, 668-670 en de aldaar geciteerde cassatierechtspraak; J.-P. SPREUTELS, “Le contrôle de la motivation 

de la sanction pénale” in Présence du droit public et des droits de l’homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, Tome II, 

Collection de la faculté de droit Université Libre de Bruxelles, 1992, 901-927 (906); M. DE SWAEF, “De motivering van de 

straftoemeting” (noot onder Cass. 6 november 1990), RW 1990-91, 1200). 
18 Artikelen 3 en 4 van de wet van 10 februari 1994 tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 

uitstel en de probatie, B.S. 27 april 1994.  
19 Deze motiveringsplicht geldt eveneens voor de politierechtbanken, niettegenstaande art. 195 Sv. niet op hen van toepassing 

is. (P. HOET, “Alternatieve bestraffing. Opproefstelling en begeleiding. Opschorting, uitstel en probatie-werkstraf”, CABG 

2006, afl. 4-5, 9). 
20 Zie ter illustratie: Cass. 6 december 1995, Pas. 1995, I, 1119; Cass. 29 september 1999, Arr.Cass. 1999, 492; Cass. 16 

februari 2000, Arr. Cass. 2000, 127; Cass. 16 januari 2002, Arr.Cass. 2002, 30. 
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precieze draagwijdte van deze motiveringsverplichting.21 Nu en dan lijkt het Hof van Cassatie 

te aanvaarden dat aan deze verplichting wordt voldaan door enkel de opgelegde straf te 

motiveren.22 Thans moet men vaststellen dat de problematiek nog niet definitief is uitgeklaard, 

mede door de cassatierechtspraak die doorheen de jaren van weinig consistentie blijk gaf.23  

3. Voorwerp van deze annotatie vormt een cassatiearrest van 8 mei 201824 dat 

vermeldenswaardig is in het licht van het motiveringsvraagstuk bij de opschorting, nu het op 

dit punt een aantal zaken lijkt te verduidelijken of, meer zelfs, aan te scherpen. Eiser in cassatie 

werd voor de politierechtbank vervolgd voor een verkeersmisdrijf25 met dodelijke afloop. Voor 

de correctionele rechtbank zetelend in hoger beroep verzocht hij op gemotiveerde wijze om de 

opschorting van de uitspraak van veroordeling. Ter onderbouwing van dit verzoek werd in 

conclusies gewezen op zijn onberispelijk strafrechtelijk verleden in IJsland26, de internationale 

vishandel die hij als zelfstandige runde en het argument dat een effectief opgelegde straf zou 

worden overgenomen in het IJslands strafregister, hetgeen zijn sociale declassering zou 

teweegbrengen.27  

4. In hoger beroep werd het verzoek tot het verkrijgen van de opschorting afgewezen, 

onder verwijzing naar het argument dat deze gunst ontoereikend was voor de beteugeling van 

de bewezen tenlastelegging. Daarbij werd gewezen op de grove onvoorzichtigheid van de 

beklaagde, met fatale en onomkeerbare gevolgen voor het slachtoffer en zijn familie. Overigens 

meende de appelrechter dat de opschorting een te zwak signaal zou betekenen om de beklaagde 

aan te zetten tot meer voorzichtigheid in het verkeer.28 Noteer dus dat de overwegingen van de 

appelrechter slechts uitstaans hadden met de zwaarwichtigheid of de ernst van de feiten en er 

dus niet werd ingegaan op het aangehaalde aspect van de mogelijke declassering.  

4. Voor ons hoogste rechtscollege beriep eiser in cassatie zich op een schending van de 

(bijzondere) motiveringsverplichting zoals neergeschreven in artikel 3 Probatiewet, artikel 149 

                                                 
21 Zie o.m. S. VAN OVERBEKE, “De motivering omtrent de opschorting van de uitsprook van de veroordeling en omtrent het 

uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf”, RW 1996-97, 1057-1059; S. VAN OVERBEKE, “Nogmaals over de motivering 

van de beslissing nopens de opschorting en het uitstel, RW 1996-97, 1327; X., “La motivation de la décision refusant la 

suspension”, RDPC 2003, 891-902;  F. GOOSSENS en S. VAN DYCK, “De motiveringsplicht bij het afwijzen van een verzoek 

tot opschorting van de strafrechtelijke uitspraak: van impliciete weigering tot afwezigheid van redenen?”, RW 2001-02, 1463-

1465. 
22 Cass. 30 januari 2018, P.16.1258.N., www.juridat.be; Cass. 9 januari 2018, P.17.0856.N.  
23 Of minstens tot nog toe geen zekerheid heeft geboden. (F. KUTY, Principes Généraux du droit pénal belge, Tome IV, La 

Peine, Brussel, Larcier, 2017, 1015). 
24 Cass. 8 mei 2018, P.17.1274.N, www.juridat.be.  
25 Meer specifiek het niet respecteren van de voorrangsplicht aan de andere weggebruikers, zoals bepaald in artikel 12.4, eerste 

lid Wegcode. 
26 De beklaagde was een IJslandse onderdaan. 
27 Cass. 8 mei 2018 (P.17.1274.N), www.juridat.be., overw. 18. 
28 Corr. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 24 november 2017, onuitgeg., p. 8. 
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Gw. en artikel 195 Sv. Meer specifiek verwees eiser in cassatie naar de stereotiepe en niet-

geïndividualiseerde stelling die de appelrechter hanteerde en de afwezigheid van enige toetsing 

van de maatregel aan het declasseringsgevaar, de persoonlijkheid van de beklaagde of de 

negatieve gevolgen van een bestraffing. Het verzoek tot opschorting diende volgens eiser in 

cassatie te worden beoordeeld vanuit het criterium van declasseringsgevaar, dat duidelijk 

aanwezig was gelet op de aangehaalde argumenten.29 Het Hof van Cassatie beschouwde het 

middel als gegrond en oordeelde dat het bestreden vonnis het verzoek tot de opschorting niet 

beantwoordde, vermits niet werd nagegaan of een effectieve bestraffing nadelig zou uitlopen 

voor de resocialisering of reclassering van de beklaagde.30 

5. Na een korte uiteenzetting over de motiveringsplicht bij de weigering van de 

opschorting van de uitspraak van veroordeling in het algemeen (II), strekt deze annotatie ertoe 

te analyseren welke de draagwijdte is van deze motiveringsplicht. De vraag die hierbij in het 

bijzonder rijst is welke toetsingscriteria de strafrechter (al dan niet verplicht) dient te betrekken 

bij het nemen van voormelde beslissing. Blijft het principe dat de strafrechter vrij is in het 

kiezen van criteria bij het bepalen van de straf en de strafmaat in dezen nog overeind?31 (III.1) 

In het verlengde daarvan moet tevens de reikwijdte of de omvang van deze toetsing worden 

onderzocht (III.2). Een laatste deel zal zich ten slotte toespitsen op het vraagstuk of de 

strafrechter één en ander op eigen initiatief zal dienen te ondernemen of dat er daarentegen een 

grotere rol voor de verdediging is weggelegd, hetgeen voor de strafrechtspracticus van pertinent 

belang is (IV). Voor de beantwoording van de aangehaalde vragen zal op exhaustieve wijze 

worden teruggegrepen naar de cassatierechtspraak32 waarin deze problematiek tot op heden aan 

bod kwam, evenals naar recente rechtspraak van de feitenrechters33, waarna zal worden getracht 

een rode draad doorheen deze uitspraken te identificeren. Benadrukt moet worden dat de 

                                                 
29 Memorie eiser in cassatie, onuitgeg., 23. 
30 Cass. 8 mei 2018 (P.17.1274.N), www.juridat.be., overw. 19. 
31 F. VAN VOLSEM, “De straftoemeting in geval van een ontkennende maar schuldige beklaagde”, RABG 2013, afl. 12, 817-

827 (818); B. MAES, “De verantwoording van de keuze van de straf en de strafmaat” (noot onder Cass. 26 maart 1997), R.Cass. 

1998, 208-210. 
32 MAES waarschuwde destijds reeds dat “men onvermijdelijk is aangewezen op een casuïstisch onderzoek van de rechtspraak 

van het Hooggerechtshof, indien men een beeld wil krijgen van de concrete draagwijdte en betekenis van de bijzondere 

motiveringsverplichting inzake de keuze van de straf en de strafmaat”. (B. MAES, “De motivering van de straffen 10 jaar na 

de invoering van de wet van 27 april 1987” in PH. TRAEST en A. DE NAUW, Strafrecht. Wie is er bang van het Strafrecht? 

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1997/1998, Gent, Mys & Breesch, 1998, 186-204 (193). 
33 Het betreft hier vonnissen en arresten gewezen in strafzaken door hoven en rechtbanken in het Nederlandstalig landsgedeelte 

tussen 1 juni 2017-heden en die werden opgenomen in de collectie van www.arrestendatabank.be. Deze rechtspraak houdt 

verband met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is. De keuze voor deze databank is ingegeven 

door de hoge mate van toegankelijkheid. 

http://www.arrestendatabank.be/
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motiveringsplicht van de strafrechter bij de weigering van de toekenning van het uitstel van 

tenuitvoerlegging van de straf, buiten het bestek van deze bijdrage valt.34  

II. De beslissing tot weigering van de opschorting als voorwerp van de bijzondere 

motiveringsplicht 

 

1. Van een enkele positieve motiveringsplicht… 

 

6. Reeds van voor de inwerkingtreding van de wet van 10 februari 1994 was het een 

uitgemaakte zaak dat de strafrechter concreet en precies de redenen diende te vermelden 

waarom hij de opschorting van de uitspraak van veroordeling verleende.35  Overwegingen die 

sedertdien in de feitenrechtspraak de kop opstaken waren onder meer: het argument dat de 

(probatie-)opschorting meer sociaal effect zou ressorteren36, het niet willen bezwaren van de 

professionele toekomst van de betrokkene37 of het niet willen verhinderen van diens sociale re-

integratie38, een blanco strafrechtelijk verleden39, de inspanningen van de beklaagde om zich in 

regel te stellen40 of het gerealiseerde herstel41, de reeds gegeven publiciteit aan de debatten en 

de mediatisering van de zaak42, de reeds verlopen duur sinds de feiten43 en zelfs de vele 

spijtbetuigingen van de beklaagde.44  

7. Anders was de kwestie of de strafrechter diende te motiveren waarom hij weigerde de 

gunst van de opschorting van de veroordeling toe te kennen. Het antwoord hierop was 

onlosmakelijk verbonden met de vraag of de bijzondere motiveringsplicht van artikel 195 Sv. 

                                                 
34 Over de weigering van het uitstel en het probatie-uitstel, zie: artikel 8, §1, vierde lid Probatiewet; Cass. 30 april 1986, Arr. 

Cass. 1985-86, 1177; Cass. 3 januari 1995, Arr.Cass. 1995, 3, AJT 1995-96, 142; Cass. 29 januari 2002, Pas. 2002, 259; Cass. 

26 februari 2002, RW 2002-03, 745 met noot P. VAN ZANDVLIET, “Geen verzoek tot uitstel, geen motivering”; Cass. 12 

december 2006, Pas. 2006, 2651; Cass. 3 mei 2011, Arr.Cass. 2011, 1135, Pas. 2011, 1217 en T.Strafr. 2013, 104, noot S. 

STALLAERT; Cass. 14 mei 2014, P.13.2083.F., www.juridat.be; Cass. 16 januari 2018, P.17.0437.N, www.juridat.be. 
35 Cass. 21 september 1970, Pas. 1971, I, 55; Cass. 8 december 1970, Arr. Cass. 1971, 352; Cass. 2 februari 1971, Arr.Cass. 

1971, 533; Cass. 8 juni 1971, Pas. 1971, 1011; L. DUPONT, Beginselen van strafrecht, Leuven, Acco, 1980, 404. 
36 Corr. Gent 14 oktober 1997, T.G.R. 1998, 252. 
37 Corr. Nijvel 18 maart 2009, JLMB 2009, afl.30, 1403; Corr. Gent 2 juni 2008, NJW 2008, afl. 193, 936; Corr. Brussel 30 

mei 1983, JT 1983, 506 met noot. 
38 Corr. Oost-Vlaanderen  (afd. Dendermonde) 26 maart 2018, www.arrestendatabank.be, 10; Corr. Brussel 2 maart 2017, VAV 

2017, afl. 3, 30. 
39 Corr. Gent 2 juni 2008, NJW 2008, afl. 193, 936; Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 22 januari 2018, 

www.arrestendatabank.be; Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 28 maart 2018, www.arrestendatabank.be.  
40 Corr. Gent 27 september 1994, TMR 1995, 346. 
41 Corr. Antwerpen 30 december 2017, www.arrestendatabank.be; Corr. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 7 februari 2018, 

www.arrestendatabank.be,  Corr. Antwerpen 26 maart 2018, www.arrestendatabank.be. 
42 Brussel 16 juni 2009, RGAR 2010, afl.4, nr. 14631, T.Gez. 2010-11, afl. 4, 317. 
43 Corr. Leuven 9 mei 2018, www.arrestendatabank.be, p. 4. 
44 Corr. Brussel 16 maart 2006, Rev.dr.étr. 2006, afl. 137, 50, T.Vreemd. 2006, afl.4, 420. 

http://www.juridat.be/
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op dergelijke beslissingen toepassing vond.45  Naast een nauwkeurige en beknopte opgave van 

redenen voor de opgelegde straf of maatregel en een verantwoording van de strafmaat, zou de 

strafrechter op grond van voormelde bepaling er immers toe gehouden zijn om te antwoorden 

op de door de beklaagde in zijn conclusie regelmatig aangehaalde middelen betreffende de 

opschorting.46 In haar arrest van 19 juni 1990 oordeelde het Hof van Cassatie nochtans 

ontkennend, in die zin dat “de artikelen 195 en 211 Sv. niets bepalen omtrent de motivering van 

het al dan niet gelasten van de uitspraak van veroordeling”.47 Kortom, de bijzondere 

motiveringsplicht gold niet voor beslissingen waarbij de opschorting werd geweigerd48, zelfs 

niet wanneer de beklaagde daaromtrent uitvoerig had geconcludeerd.49 

2. …aangevuld met een negatieve motiveringsplicht 

8. Uit de voorbereidende werkzaamheden bij de totstandkoming van de wet van 10 februari 

1994 kan men opmaken dat de wetgever nooit de intentie heeft gehad om beslissingen tot 

weigering van de opschorting uit de actieradius van artikel 195 Sv. te weren.50 Als reactie op 

de andersluidende cassatierechtspraak werd artikel 195 Sv. voortaan uitdrukkelijk van 

toepassing verklaard op beslissingen waarbij de opschorting (of het uitstel) werd toegestaan of 

geweigerd.51 De lege lata wordt de strafrechter er dus toe bewogen om, los van de motivering 

de opgelegde straf, afzonderlijk de redenen voor de weigering van de opschorting te 

preciseren.52  

III. De inhoud van de motiveringsplicht bij de weigering van de opschorting 

1. In acht te nemen criteria bij het (al dan niet) toekennen van de opschorting 

                                                 
45 B. MAES, “De motivering van de straffen 10 jaar na de invoering van de wet van 27 april 1987” in PH. TRAEST en A. DE 

NAUW, Strafrecht. Wie is er bang van het Strafrecht? Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1997/1998, Gent, Mys & Breesch, 

1998, 186-204 (191). 
46 D. HOLSTERS, “Motivering van de straf: waarborg voor de beklaagde?” in Liber amicorum Jean du Jardin, Antwerpen, 

Kluwer, 2001, 31-48 (39). De opschorting is immers een maatregel en zou dus binnen het toepassingsgebied van artikel 195 

Sv. vallen. (X., “La motivation de la décision refusant la suspension”, RDPC 2003, 891-902, 899 en de verwijzingen aldaar 

naar de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 27 april 1987 die deze stelling bijtreden.) 
47 Cass. 19 juni 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1336. 
48 J.-P. SPREUTELS, “Le controle de la motivation de la sanction pénale” in Présence du droit public et des droits de l’homme. 

Mélanges offerts à Jacques Velu, Tome II, Collection de la faculté de droit Université Libre de Bruxelles, 1992, 901-927 (916). 
49 Het is juist dat het Hof van Cassatie in eerdere rechtspraak anders besliste, in die zin dat de strafrechter de weigering om in 

te gaan op het verzoek van de opschorting wel bijzonder diende te motiveren indien de beklaagde daaromtrent had 

geconcludeerd (zie bv. Cass. 14 februari 1990, Arr.Cass. 1989-90, n° 363; zie a contrario Cass. 5 juni 1967, Arr.Cass. 1966-

67, 1208; P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen, opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch 

toezicht, Brussel, Larcier, 2014, 17.) 
50 Parl. St. Senaat 1992-93, 653-2, 23, enkel verwijzende naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin de beslissing 

tot weigering van het uitstel van het toepassingsgebied van artikel 195 Sv. werd verbannen (Cass. 20 februari 1990, Pas. 1990, 

713-714). 
51 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2014, 764. 
52 F. CLOSE, “La motivation de la peine au vu de l’avant-projet de Livre 1er du Code Pénal”, RDPC 2017, 661-682 (680). 
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9. Wanneer men in de huidige stand van zaken Boek I van het Strafwetboek erop naslaat, 

stuit de lezer nergens op een vooraf uitgetekend referentiekader met criteria die de strafrechter 

een leidraad bieden bij het bepalen van de straf en de strafmaat.53, 54 Dergelijk hiaat heeft 

uiteraard zijn repercussies op het niveau van de strafmotivering, meer specifiek ten aanzien van 

het inhoudelijk aspect van de bijzondere motiveringsplicht.55 Zo luidt de cassatierechtspraak 

immers dat de strafrechter, bij de motivering van de straf en strafmaat, alle aan tegenspraak 

onderworpen feitelijke gegevens over de feiten en persoonlijkheid van de beklaagde mag 

betrekken.56 De strafrechter kan elk feitelijk gegeven in aanmerking nemen dat de ernst van het 

misdrijf aantoont of hem duidelijkheid verschaft over de persoonlijkheid van de dader.57 Van 

enige verplichting om bepaalde criteria bij de straftoemeting te betrekken, lijkt dus op het eerste 

gezicht geen sprake.58 Zeker is wel dat uit de motivering moet blijken dat de opgelegde straf 

werd geïndividualiseerd in het licht van het concrete geval van de beklaagde.59 

10. Wat de motivering bij de weigering van de opschorting aangaat, durven we te stellen 

dat deze maar van praktisch nut zal zijn, wanneer zij van die aard is om de verdediging 

daadwerkelijk te helpen begrijpen waarom haar verzoek werd afgewezen.60 Ook de Probatiewet 

biedt te dezen weinig houvast, daar artikel 3, vijfde lid met geen woord rept over factoren 

                                                 
53 B. MAES, “De verantwoording van de keuze van de straf en de strafmaat” (noot onder Cass. 26 maart 1997), R.Cass. 1998, 

208-210 (208). 
54 In de doctrine werden destijds wel richtlijnen geformuleerd die de strafrechter konden gidsen bij dit maatwerk. Zie bv. J.-P. 

DOUCET, Précis de droit pénal général, Luik, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales de l’université de Liège, 

1976, 273. 
55 F. CLOSE, “La motivation de la peine au vu de l’avant-projet de Livre 1er du Code Pénal”, RDPC 2017, 661-682 (675); F. 

VAN VOLSEM, “De straftoemeting in geval van een ontkennende maar schuldige beklaagde”, RABG 2013, afl. 12, 817-827 

(818); D. HOLSTERS, “Motivering van de straf: waarborg voor de beklaagde?” in Liber amicorum Jean du Jardin, Antwerpen, 

Kluwer, 2001, 31-48 (41); M. VAN DE KERCHOVE, “La motivation des peines et la pluralité de leurs objectifs”, RDPC 2006, 

1039-1069 (1052). 
56 Cass. 25 maart 2014, Pas. 2014, 799; Cass. 14 oktober 2014, NC 2015, 437, RW 2015-16, 784. 
57 Cass. 8 november 2016, P;16.627.F., www.juridat.be. Zie ook: F KUTY, “Le principe général de la liberté d’organisation 

de la défense et la motivation des peines”, JLMB 1998, 668-670 (669) en de aldaar geciteerde cassatierechtspraak. 
58 In Frankrijk echter heeft het Hof van Cassatie in drie arresten van 1 februari 2017 geoordeeld dat de strafrechter bij het 

opleggen van elke straf zijn beslissing dient te motiveren in het licht van de criteria opgesomd in artikel 132-1 Code Pénal, 

zijnde de feitelijke omstandigheden van het misdrijf, de persoonlijkheid en de individuele situatie van de dader. (Cass. fr. 1 

februari 2017, n° 15-83.984 (over de geldboete); n° 15-85.199, AJP 2017, 175 (over het beroepsverbod); n° 15-84.511 (over 

de onverkiesbaarheid), Dr. Pén. 2017, commentaar nr. 69, met noot E. BONIS-GARCON. Deze motiveringsplicht strekt ertoe 

te vermijden dat de strafrechter bij het opleggen van de straf zich slechts door één strafdoel laat leiden, al moet worden 

benadrukt dat het Hof van Cassatie vooralsnog geen link heeft gelegd tussen de motiveringsverplichting en de strafdoelen die 

worden opgesomd in art. 130-1 CP. (E. DREYER, “La motivation des peines: quoi et comment?”, La Semaine Juridique 

Edition Générale, 19 maart 2018, doctr. 330, 4). Zie uitgebreider: A. DADOUN, “L’intensité variable de la proportionnalité 

de la peine de confiscation”, Dr. Pén. 2017, afl. 7-8; E. DREYER, “Motivation de la peine: le droit de la presse dépassé par le 

droit commun, La Semaine Juridique Edition Générale, 13 maart 2017, 276; J. LEBLOIS-HAPPE, “La nécessaire motivation 

du choix de la peine en matière de délits (et de contraventions), La Semaine Juridique Edition Générale, 13 maart 2017, 277; 

V. PELTIER, “Proportionnalité d’une peine complémentaire à la liberté d’expression”, Dr. Pén. 2017, commentaar nr. 50; E. 

DREYER, "La Cour de cassation contrôle-t-elle la motivation des peines par les juges du fond?", Dr. Pén. 2018, afl. 4, étude 

8; E. BONIS, “Motivation de la peine d’amende” (noot onder Cass. fr. 30 mei 2018), Dr. Pén. 2018, afl. 7-8, comm. 144. 
59 Cass. 24 mei 2016, P.15.1604.N, www.juridat.be ; P. MAFFEI, “La motivation des décisions judiciaires en matière répressive 

et son contrôle par la Cour de cassation de Belgique”, RDPC 2009, 889-907 (896). 
60 F. GOOSSENS en S. VAN DYCK, “De motiveringsplicht bij het afwijzen van een verzoek tot opschorting van de 

strafrechtelijke uitspraak: van impliciete weigering tot afwezigheid van redenen?”, RW 2001-02, 1463-1465 (1465). 
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waarnaar de strafrechter dient te refereren bij het al dan niet toekennen van de opschorting. Wel 

geeft artikel 3, tweede lid Probatiewet een indicatie voor de onderzoeksgerechten die de 

opschorting overwegen, in die zin dat zij het gevaar voor declassering van de verdachte moeten 

aftoetsen.61 Uit de Probatiewet blijkt echter niet ontegensprekelijk dat eenzelfde taak is 

weggelegd voor de vonnisrechter bij zijn beslissing omtrent de opschorting.62 

1.1. Het criterium van de zwaarwichtigheid van de feiten als koploper 

11. De (objectieve) zwaarwichtigheid of ernst van de feiten is een criterium dat door de 

wetgever a priori in rekening werd gebracht bij het vastleggen van de wettelijke voorwaarden 

voor de gunst van de opschorting.63 Naast de gekende voorwaarde dat het feit niet van die aard 

mag zijn om in concreto te worden gestraft met een correctionele hoofdgevangenisstraf van 

meer dan vijf jaar64, werd met de wet van 5 februari 2016 (Potpourri-II) het toepassingsgebied 

verder ingeperkt, in die zin dat het feit daarenboven niet strafbaar mag zijn met een 

correctionele gevangenisstraf van meer dan twintig jaar.65 De wetgever achtte deze uitsluiting 

wenselijk gezien “de ernst van de feiten” die voorheen niet correctionaliseerbaar waren.66 

Afgezien van dit verstrengde proportionaliteitsoordeel vanwege de wetgever, rest er voor de 

strafrechter alsnog enige ruimte voor een beoordeling van de (subjectieve) zwaarwichtigheid 

van de feiten.67 

                                                 
61 Hetgeen overigens evenzeer geldt voor de vonnisgerechten die overwegen om van de opschorting kennis te nemen in 

raadkamer overeenkomstig artikel 5, § 2 Probatiewet. (Zie daarover: P. ARNOU, “Het verlenen van de opschorting door het 

vonnisgerecht in raadkamer”, NC 2018, 135-143). 
62 De Franse tegenhanger van de opschorting daarentegen, “la dispense de peine”, kan, naast twee andere wettelijke 

voorwaarden, maar worden opgelegd indien de reclassering van de beklaagde “schijnt” te zijn verworven: “lorsqu’il apparaît 

que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé” 

(artikel 132-59 Code Pénal). Noteer dat de Franse strafrechter het al dan niet opleggen van deze gunst volgens recente 

cassatierechtspraak niet bijzonder dient te motiveren (Cass. fr. 28 februari 2018, n°17-83.554, Dr.Pén. 2018, afl. 5, commentaar 

nr. 100; E. DREYER, “La dispense de peine ne se motive pas”, Gaz.Pal. 2018, afl. 16, 1120). De bijzondere motiveringsplicht 

speelt namelijk enkel indien hij daadwerkelijk een straf uitspreekt. (Zie artikel 132-1 Code Pénal; E. DREYER, “La motivation 

des peines: quoi et comment?”, La Semaine Juridique Edition Générale 2018, afl. 12, doctr. 330, randnr. 13). 
63 Artikel 3, eerste lid Probatiewet. 
64 C. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Brussel, Bruylant, 2003, 467; K. VANDERHEIDEN, “Opschorting, 

uitstel en probatie” in X., Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, 2016, 

O 155/01 – O 155/19 (O 155/10). De rechter zal hier noodgedwongen het uitspreken van een straf en de hoogte van de straf in 

overweging moeten nemen (Cass. 24 maart 1969, Arr.Cass. 1969, 689), al betreft het louter een theoretische appreciatie. (W. 

MAHIEU, “Drugs: opschorting, uitstel en probatie” in X., Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2003, 1-11 (10). 
65 Het gaat dus om de misdrijven waarop in de wet een straf van meer dan twintig jaar opsluiting is gesteld. (J. DE HERDT, 

“Bijzonder strafrecht en straftoemeting na de Potpourri II-wet, NC 2016, 189-203 (195); O. NEDERLANDT en C. 

HOFFMANN, “Le choix du juge lors du prononcé de la peine: entre diversification  et standardisation?”, JT 2016, 417-421 

(418); B. SPRIET en J. RAEYMAKERS, “Recente ontwikkelingen inzake hoofdstraffen en inzake opschorting en uitstel” in 

Themis, 2015-2016/4, nr. 97, 49-121 (58). 
66 Parl. St. Kamer BZ 2015-16, n° 54-1418/001, 29. 
67 P. HOET, Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen, opschorting, uitstel, probatie, werkstraf en elektronisch toezicht, 

Brussel, Larcier, 2014, 18. 
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12. Aanvankelijk leek het Hof van Cassatie weinig terughoudend ten aanzien van 

beslissingen waarbij feitenrechters de weigering van de opschorting vrijwel uitsluitend 

motiveerden door verwijzing naar de aard, de omvang en de ernst van de bewezen feiten. Dat 

de opschorting de reclassering tot doel had, deed hieraan geen afbreuk.68 Zo werd beslist dat de 

appelrechter, die een straf met uitstel uitsprak, onder verwijzing naar de ernst en de schadelijke 

gevolgen van het bouwdelict, zijn weigering tot toekenning van de opschorting naar recht had 

verantwoord.69 In gelijkluidende zin oordeelde het Hof van Cassatie dat het argument van de 

omvang van de benadeling van de schuldeisers op zichzelf volstond als motivering voor de 

weigering van de opschorting.70 Dit neemt niet weg dat de strafrechter zich moet behoeden voor 

verwijzingen in algemene bewoordingen naar o.m. de zwaarte van de feiten en de ernstige 

verstoring van de openbare orde, zonder de in aanmerking genomen criteria te individualiseren, 

op gevaar af van een schending van artikel 195 Sv.71 

13. Motiveringen die uitsluitend verband houden met de zwaarwichtigheid, de aard of de 

omvang van de feiten, vormen nochtans geen uitzondering in de heersende feitenrechtspraak.72 

Zo wordt bij strafrechtelijke inbreuken op de Vlaamse Wooncode de gunst van de opschorting 

niet zelden afgewezen door een enkele verwijzing naar de ernst73 en de duur van de vastgestelde 

inbreuken74, de maatschappelijke kost van de handhaving75, de financiële motieven van de 

beklaagde76 en het beoogde preventieve en repressieve doel77 of de nog niet geremedieerde 

toestand.78  In een recent vonnis weigerde de correctionele rechtbank te Gent zelfs de 

                                                 
68 Cass. 23 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 967-968; Cass. 22 november 1983, Arr. Cass. 1983-84, 339-342; Cass. 14 februari 1990, 

Arr.Cass. 1989-90, 775; Cass. 27 mei 2009, P.09.0016.F., www.juridat.be.  
69 Cass. 24 maart 1999, Arr.Cass. 1999, 175. 
70 Cass. 12 november 2013, P.12.1744.N, www.juridat.be.  
71 Cass. 27 juni 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1397, JLMB 1990, 1375 met noot M. NEVE; Cass. 7 februari 1990, Arr.Cass. 1989-

90, 745; Cass. 23 februari 1994, Arr.Cass. 1994, 197; Cass. 7 mei 1997, Arr.Cass. 1997, 529; Verkeersrecht 1998, 25; Cass. 8 

februari 2000, Arr.Cass. 2000, 98; Cass. 27 februari 2002, Arr.Cass. 2002, afl. 2, 614. Zie contra: Cass. 30 juni 1993, Arr.Cass. 

1993, 647; Cass. 14 februari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 775. Zie ook recentelijk: Cass. 26 juni 2018, P.18.0347.N, waarin de 

appelrechter de opschorting wel degelijk op geïndividualiseerde wijze had afgewezen. 
72 Zie bv. Corr. Kortrijk 16 februari 2005, T.Vreemd., afl. 3, 245 met noot I. AENDENBOOM, waarin de opschorting werd 

geweigerd “gezien de ernst van de feiten waarbij een vreemdeling enkel en alleen omwille van zijn huidskleur mishandeld werd 

door beklaagden”. Zie voor recente voorbeelden ook: Antwerpen 2 mei 2018, www.arrestendatabank.be, 12; Corr. West-

Vlaanderen (afd. Brugge) 18 april 2018, www.arrestendatabank.be, 7-8; Corr. Antwerpen 19 maart 2018, 

www.arrestendatabank.be, 5; Corr. Leuven 16 maart 2018, www.arrestendatabank.be, 6; Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 5 

december 2017, www.arrestendatabank.be, 5. 
73 Gent 15 september 2017; Gent 22 september 2017, www.arrestendatabank.be; Gent 25 mei 2018, www.arrestendatabank.be. 
74 Antwerpen 23 mei 2018, www.arrestendatabank.be.  
75 Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 6 februari 2018, www.arrestendatabank.be, 15. 
76 Zie bv. Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 17 april 2018, randnr. 12, www.arrestendatabank.be: “De beklaagde stelde het 

eigen bedrijfseconomisch belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij het behoud van bouwkundig erfgoed.” Zie 

ook: Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Oudenaarde) 27 maart 2018, www.arrestendatabank.be; Gent 27 april 2018, 

www.arrestendatabank.be, 13. 
77 Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Oudenaarde) 27 juni 2017, randnr. 33, www.arrestendatabank.be; Corr. Oost-Vlaanderen (afd. 

Gent) 5 september 2017, randnr. 8, www.arrestendatabank.be. 
78 Antwerpen 23 mei 2018, www.arrestendatabank.be, p. 19; Antwerpen 25 april 2018, www.arrestendatabank.be, 10; Corr. 

West-Vlaanderen (afd. Brugge) 17 januari 2018, www.arrestendatabank.be, 6. 
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opschorting toe te kennen met een enige verwijzing naar een Europese richtlijn die voorschrijft 

dat de straf in milieuzaken doeltreffend, evenredig en afschrikkend dient te zijn.79 

1.2. Het declasseringsgevaar van de veroordeelde als noodzakelijk criterium? 

14. Neemt ons hoogste rechtscollege dan genoegen met een beslissing waarin de strafrechter 

de weigering van de opschorting uitsluitend verantwoordt door omstandigheden eigen aan het 

misdrijf? In een arrest van 27 mei 2009 zag het Hof van Cassatie alvast geen graten in de 

beslissing van de strafrechter die zijn weigering had gegrond op de ernst en de gevolgen van 

een verkeersmisdrijf dat het overlijden van twee personen veroorzaakte. Van het criterium van 

de mogelijke declassering van de beklaagde werd vooralsnog geen gewag gemaakt.80 Dit was 

des te opmerkelijker nu de beklaagde zijn verzoek tot opschorting nochtans had gemotiveerd 

door te wijzen op zijn leeftijd en het ontbreken van een gerechtelijk verleden.81  

15. Sedert een cassatiearrest van 8 november 2016 heeft het criterium van de 

zwaarwichtigheid van de feiten echter aan belang moeten inboeten. Wanneer de beklaagde een 

gemotiveerd verzoek tot opschorting indient, zal de weigering van de strafrechter niet langer 

afdoende zijn gemotiveerd door een loutere verwijzing naar de ernst van de feiten.82, 83 

Bovendien werd recentelijk bevestigd dat het gevaar voor declassering een prominente plaats 

inneemt als toetsingscriterium bij de inhoudelijke motiveringsplicht van de strafrechter bij zijn 

weigering om de opschorting te verlenen. Volgens het Hof van Cassatie zal de rechter steeds 

een afweging dienen te maken tussen enerzijds, de zwaarwichtigheid van de te beoordelen 

feiten en de persoonlijkheid van de dader, en, anderzijds, de nadelige effecten van de 

strafrechtelijke interventie voor de reclassering en de resocialisering van de veroordeelde.84 De 

strafrechter zal zichzelf dus de vraag moeten stellen of een bestraffing ten aanzien van een 

bepaald misdrijf en een bepaalde dader, in functie van de mate van zijn sociaal aangepast zijn, 

geen te overdreven maatschappelijke reactie is, gelet op de declasserende gevolgen van de 

                                                 
79 Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 2 januari 2018, www.arrestendatabank.be, 9. Zie over de zwaarwichtigheid van 

milieumisdrijven ook de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: EHRM 13 december 2016, S.C. 

Fiercolect Impex S.R.L./Roemenië, § 65. 
80 Zie contra: Cass. 25 november 1997, Pas. 1997, I, 1259. 
81 Cass. 27 mei 2009, P.09.0016.F., www.juridat.be met conclusie van Advocaat-Generaal VANDERMEERSCH. 
82 Cass. 8 november 2016, P.15.0724.N., www.juridat.be. 
83 In de feitenrechtspraak duiken nochtans beslissingen op waarin zelfs geen melding wordt gemaakt van het 

declasseringscriterium. Zie in die zin bv. Corr. Antwerpen 6 juni 2016, www.arrestendatabank.be, 13 ; Corr. Oost-Vlaanderen 

(afd. Gent) 6 juni 2017, www.arrestendatabank.be, 14: Antwerpen 23 mei 2018, www.arrestendatabank.be, 19; Corr. West-

Vlaanderen (afd. Brugge) 2 mei 2018, www.arrestendatabank.be. 6; Corr. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 18 april 2018, 

www.arrestendatabank.be, 7-8; Corr. Antwerpen 30 oktober 2017, www.arrestendatabank.be, 7-8; Corr. Oost-Vlaanderen (afd. 

Gent) 5 september 2017, BM 4003.092, www.arrestendatabank.be, 6.;  
84 Cass. 31 oktober 2017, P.17.0014.N., www.juridat.be; Antwerpen 31 januari 2018, www.arrestendatabank.be, 22; Corr. 

Hasselt 30 januari 2018, www.arrestendatabank.be, 6. 
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bestraffing.85 Voormelde tendens wordt voorlopig verdergezet met de hier becommentarieerde 

zaak van 8 mei 2018, nu het Hof van Cassatie preciseerde dat de strafrechter een effectieve 

bestraffing moet aftoetsen aan het nadeel voor de reclassering en resocialisering van de 

beklaagde.86 Er kan dus worden besloten dat de strafrechter geenzins wordt beperkt in het 

hanteren van criteria bij de beoordeling van het verzoek tot opschorting, met die nuance dat het 

declasseringscriterium noodzakelijkerwijs in zijn motivering moet worden betrokken.87 

2. De omvang van de toetsing aan het declasseringscriterium 

 

15. Een lezing van het geannoteerde arrest laat echter nog een aantal vragen onbeantwoord. 

Hoewel het Hof van Cassatie de strafrechter uitdrukkelijk aanspoort om na te gaan of de 

bestraffing nadelig kan zijn voor de reclassering88, blijft het gissen naar de precieze omvang 

van de door de strafrechter uit te voeren toetsing aan het declasseringsgevaar. Volstaat het dat 

hij louter melding maakt van dit criterium zonder concreet in te gaan op de feitelijke elementen 

die mogelijks de declassering van de beklaagde kunnen teweegbrengen?89 Het gevaar voor 

stereotiepe formuleringen loert ook hier om de hoek. Zo volgde uit een cassatiearrest van 25 

november 199790 dat de strafrechter de motiveringsplicht niet had miskend door de opschorting 

te weigeren met verwijzing naar de gevolgen voor het leefmilieu, de ernst van de bewezen feiten 

en de overweging dat de veroordeling noch de declassering tot gevolg zal hebben, noch de 

reclassering zou beïnvloeden. Opmerkelijk is dat de appelrechter niet nader inging op de 

argumenten van de beklaagde betreffende zijn blanco strafrechtelijk verleden en de aantasting 

van zijn integriteit. Op deze manier wordt de beklaagde alsnog in het ongewisse gelaten over 

waarom zijn verzoek tot opschorting werd geweigerd en dreigt het declasseringscriterium te 

worden uitgehold.91 Allicht moet worden aangenomen dat het Hof van Cassatie dergelijke 

beslissingen geen halt zal toeroepen, nu deze eerder lijken te neigen in de richting van een 

                                                 
85 P. HOET, “Alternatieve bestraffing. Opproefstelling en begeleiding. Opschorting, uitstel en probatie-werkstraf”, CABG 

2006, afl. 4-5, 8-13 (11).  
86 Cass. 8 mei 2018, P.17.1274.N, www.juridat.be. 
87 Daarnaast kan de strafrechter bijvoorbeeld verwijzen naar de noodzaak om de beklaagde aan te zetten tot nadenken en het 

verzekeren van de doelstellingen die de wet beoogt. (Cass. 10 juni 2015, Pas. 2015, 1524). 
88 Cass. 8 mei 2018, P.17.1274.N, www.juridat.be, overw. 19. 
89 Zie in die zin bv. Corr. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 6 juni 2018, www.arrestendatabank.be, 5; Corr. West-Vlaanderen 

(afd. Brugge) 2 mei 2018, 8; Gent 27 april 2018, www.arrestendatabank.be, 13; Gent 9 maart 2018, www.arrestendatabank.be, 

8; Gent 12 januari 2018, www.arrestendatabank.be, 10; Corr. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 18 oktober 2017, 

www.arrestendatabank.be, 11. Zie voor een arrest waarin concretere elementen met betrekking tot de declassering worden 

betrokken : Gent 8 juni 2017, www.arrestendatabank.be, 11. 
90 Cass. 25 november 1997, Arr.Cass. 1997, 502 
91 Zie bv. Gent 27 april 2018, www.arrestendatabank.be, waarin werd geoordeeld dat er geen enkele aanwijzing was dat de 

geldboete de beklaagden sociaal zou declasseren, zonder daarbij de concrete elementen aan te geven waarop dit argument werd 

gesteund.  



                                                    14 

 

onjuiste of onlogische beoordeling van de feiten92, hetgeen niet tot een miskenning van de 

motiveringsplicht aanleiding geeft.93 Men dient immers in het achterhoofd te houden dat de 

motiveringsplicht slechts een vormvoorschrift uitmaakt en het Hof van Cassatie zich ter zake 

beperkt tot een marginale controle.94, 95 Het valt dus enigszins te betreuren dat een rechtmatige 

(gemotiveerde) veroordeling nog lang niet op gelijke voet staat met een doorzichtige 

straftoemeting.96  De wettelijke verankering in de Probatiewet van een aantal subcriteria aan de 

hand waarvan de strafrechter het declasseringsgevaar dient af te toetsen zou in dit verband 

soelaas kunnen bieden.97 Met het oog op een transparantere98 en geïndividualiseerde 

straftoemeting verdient het immers aanbeveling dat de strafrechter in zijn motivering steeds 

elementen betreffende het sociaal milieu van de beklaagde betrekt. 99 Naast de mogelijkheid die 

thans in de Probatiewet100 wordt voorzien om een maatschappelijk enquête te laten uitvoeren, 

kan in dit verband tevens worden gedacht aan de invoering van een wettelijke grondslag voor 

de strafrechter om nuttige fiscale of financiële inlichtingen rechtstreeks bij officiële autoriteiten 

                                                 
92 Men kan bv. ernstige bedenkingen formuleren bij het argument dat de sociale reclassering van de beklaagde niet in het 

gedrang komt, nu hem naar de bewoordingen van het vonnis “enkel een geldboete wordt opgelegd”, wanneer verder blijkt dat 

benevens een geldboete van 3.000 euro (waarvan 1.200 euro met uitstel), tevens een bijzondere verbeurdverklaring van 900 

euro wordt uitgesproken. (Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 23 april 2018, www.arrestendatabank.be, 9.). Dezelfde 

redenering kwam aan bod in een zaak waarin de beklaagden tot een effectieve geldboete van 3.000 euro en een bijzondere 

verbeurdverklaring van 1.257 euro werden veroordeeld. (Gent 23 maart 2018, www.arrestendatabank.be, 9). Zie verder: Corr. 

Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 29 januari 2018, www.arrestendatabank.be, 8; Corr. Oost-Vlaanderen (afd. 

Dendermonde) 18 december 2017, www.arrestendatabank.be, 9. 
93 Cass. 25 juli 1990, Arr.Cass. 1989-90, 1413; J.-P. SPREUTELS, “Le controle de la motivation de la sanction pénale” in 

Présence du droit public et des droits de l’homme. Mélanges offerts à Jacques Velu, Tome II, Collection de la faculté de droit 

Université Libre de Bruxelles, 1992, 901-927 (925). 
94 Zij vermag zich immers niet in de plaats te stellen van de feitenrechter bij het beoordelen van de gepastheid van de straf of 

van de strafmaat (Cass. 24 januari 1995, Arr. Cass. 1995, 67; Cass. 21 september 1999, Arr. Cass. 1999, 473); M. 

FRANCHIMONT, “Loyauté, proportionnalité et procès équitable” in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, 

Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Brussel, Bruylant, 2000, 378-381; F. VAN VOLSEM, “De straftoemeting in geval 

van een ontkennende maar schuldige beklaagde”, RABG 2013, afl. 12, 817-827 (818). 
95 Cf. de situatie in Frankrijk, alwaar een bepaalde strekking de recente cassatierechtspraak (cf. voetnoot 56) beschouwt als een 

eerste stap in de richting van een doorgedreven proportionaliteitscontrole, die niet langer binnen de exclusieve bevoegdheid 

van de feitenrechters zou vallen, doch wel integraal deel zou gaan uitmaken van de beoordeling in cassatie . (X., “La Cour de 

cassation: un premier pas vers un controle de la proportionnalité de la peine”, Liberté, Libertés chéries, 16 februari 2017, te 

raadplegen op http://libertescheries.blogspot.com/2017/02/la-cour-de-cassation-un-premier-pas.html.) 
96 Of zoals HOLSTERS het omschreef: “Doorzichtigheid van justitie kan m.i. bezwaarlijk als een ‘garantie-essentielle’ voor 

de rechtmatigheid van een veroordeling worden aangemerkt.” (D. HOLSTERS, “Motivering van de straf: waarborg voor de 

beklaagde?” in Liber amicorum Jean du Jardin, Antwerpen, Kluwer, 2001, 31-48 (41). 
97 Te denken valt bijvoorbeeld aan de mogelijke gevolgen van een effectieve bestraffing voor de professionele, sociale, 

financiële of familiale situatie van de beklaagde. Uit Nederlands onderzoek blijkt althans dat strafrechters deze persoonlijke 

omstandigheden wel degelijk in overweging nemen bij hun beoordeling over het al dan niet opleggen van een voorwaardelijke 

straf. (J. HARTE, M. MALSCH, D. VAN DIJK, B. VERHOUW en P. VAN DER LAAN, “Rechters en officieren willen 

maatwerk leveren met de voorwaardelijke straf, PROCES 2016, afl. 2, 101-112 (109)). Echter, het niet vermelden van deze 

criteria in de beslissing leidt ertoe dat de beklaagde niet met zekerheid hieruit kan afleiden dat de strafrechter ook daadwerkelijk 

rekening heeft gehouden met deze elementen. 
98 L. DUPONT, “De motivering van de straftoemeting” in Actuele problemen van strafrecht, XIVde Postuniversitaire Cyclus 

Willy Delva 1987-1988, 1988, Antwerpen, Kluwer, 505-530 (520). 
99 Zie hierover ook: J.-P. DOUCET, Précis de droit pénal général, Luik, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales 

de l’université de Liège, 1976, 274, die de strafrechter aanbeveelt om in alle gevallen een dossier over de persoonlijkheid van 

de beklaagde te laten samenstellen. Ook de stelling van A. DE NAUW dat “de strafvorming in ons stelsel vooral steunt op de 

concrete ernst van het tenlastegelegde misdrijf en op het strafrechtelijk verleden van de beklaagde” moet worden bijgetreden. 

(A. DE NAUW, “De ruime bevoegdheden van de strafrechter”, Panopticon 1980, afl. 3, 213-223 (216)). 
100 Art. 2, § 2 Probatiewet 
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(bv. de belastingdienst) op te vragen.101 De verwerking van deze gegevens in de strafmotivering 

helpen de veroordeelde meer inzicht te verkrijgen in de redenen voor de opgelegde straf of 

bestraffingsmodaliteit. 

IV. De antwoordplicht van de strafrechter: “Spreken is zilver, schriftelijk motiveren is 

goud”.102 

1. Eerste hypothese: de beklaagde behoudt het stilzwijgen 

16. Een laatste, doch niet onbelangrijke vraag die binnen het bestek van deze annotatie 

antwoord behoeft, heeft betrekking op de rol die voor de verdediging is weggelegd in het 

motiveringsproces bij de weigering van de opschorting. Het is een evidente zaak dat wanneer 

de beklaagde zelf met geen woord rept over de opschorting, de strafrechter er niet toe gehouden 

kan zijn te motiveren waarom hij deze gunst afwijst.103 Artikel 3, voorlaatste lid Probatiewet 

moet immers zo worden begrepen dat de motiveringsplicht enkel speelt in zoverre de beklaagde 

een formeel verzoek tot het verkrijgen van de opschorting heeft ingediend.104 Beperkt hij zich 

tot een mondeling verzoek tot het verkrijgen van de opschorting ter zitting, dan rust er op de 

strafrechter geen antwoordplicht105; hoogstens zal de verdediging in zulk geval genoegen 

moeten nemen met een stereotiepe motivering.106 Dit laatste wordt zelfs niet vereist, nu de 

strafrechter door het opleggen van een effectieve straf uitsluit dat de beklaagde kan genieten 

van de opschorting.107 

2. Tweede hypothese: de beklaagde formuleert een schriftelijk (al dan niet gemotiveerd) 

verzoek tot het verkrijgen van de opschorting 

17. Wanneer de verdediging in haar conclusies een uitdrukkelijk verzoek tot het verkrijgen 

van de opschorting heeft geformuleerd, dient een bijkomend onderscheid te worden gemaakt. 

Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat de beklaagde weliswaar in het beschikkend gedeelte 

                                                 
101 Naar het voorbeeld van art. 132-22 Franse Code Pénal. Nochtans zijn strafrechters niet snel geneigd om veel tijd en energie 

te steken in dergelijke “persoonlijkheids”-onderzoeken, hetgeen dreigt te resulteren in een bestraffing die uitsluitend is 

gebaseerd op de elementen die het Openbaar Ministerie en de partijen hebben aangebracht en die in vele gevallen minder 

uitstaans hebben met de straftoemeting doch eerder met de schuld van de beklaagde. (E. DREYER, “La motivation des peines: 

quoi et comment?”, La Semaine Juridique Edition Générale 2018, afl. 12, doctr. 330, randnr. 18) 
102 Gebaseerd op de gangbare uitdrukking “Spreken is zilver, zwijgen is goud”. 
103 S. VAN OVERBEKE, “Nogmaals over de motivering van de beslissing nopens de opschorting en het uitstel, RW 1996-

97, 1327. 
104 J.-P. SPREUTELS, “Le contrôle de la motivation de la sanction pénale” in Présence du droit public et des droits de l’homme. 

Mélanges offerts à Jacques Velu, Tome II, Collection de la faculté de droit Université Libre de Bruxelles, 1992, 901-927 (917); 

F. VERBRUGGEN en R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, Antwerpen, Maklu, 2017, 429.  
105 P. MAFFEI, “La motivation des décisions judiciaires en matière répressive et son contrôle par la Cour de cassation de 

Belgique”, RDPC 2009, 889-907 (892). 
106 Zie bv. Corr. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 6 juni 2018, BM 3076.072, 5. 
107 Cass. 26 februari 2002, Arr.Cass. 2002, 133; RW 2002-03, 745. 
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van de conclusies om de gunst van de opschorting verzoekt, doch dit niet of op onvoldoende 

wijze motiveert. Dit is met name het geval wanneer de conclusie geen elementen bevat waaruit 

kan worden besloten dat de toekomst van de beklaagde wordt gehypothekeerd.108 Met 

dergelijke onzorgvuldigheden werkt de beklaagde uiteraard het risico in de hand dat de 

strafrechter niet ambtshalve het gevaar voor declassering zal onderzoeken en bijgevolg zonder 

meer zal stellen dat het declasseringsgevaar niet werd aangetoond.109 Meer nog, wanneer de 

beklaagde niet nader heeft geconcludeerd over zijn verzoek tot opschorting, kan de strafrechter 

volstaan met de opgave van de redenen waarom hij een (al dan niet effectieve) straf oplegt.110 

Men kan zich bijgevolg niet verwachten aan een afzonderlijke motivering met betrekking tot 

de weigering van de opschorting.111 

18. Deze laatste stelling leek tot voor kort eveneens op te gaan voor de situaties waarin de 

beklaagde een gemotiveerd verzoek tot het verkrijgen van de opschorting had geformuleerd. Zo 

werd gesteld dat de rechter, door het opleggen van een straf en het met redenen omkleden van 

die straf overeenkomstig artikel 195, tweede lid Sv. eveneens de redenen opgeeft waarom niet 

kan worden ingegaan op de vraag tot opschorting of uitstel van tenuitvoerlegging.112 In 

tegenstelling tot in eerdere arresten, specifieerde het Hof niet dat deze visie zich zou beperken 

tot niet-gemotiveerde verzoeken. Terecht werd opgemerkt dat uitgaande van voormelde 

opvatting, de motiveringsplicht uit artikel 3 Probatiewet maar kon worden geschonden bij een 

schending van de motiveringsplicht inzake de straf.113   

Het voorliggend cassatiearrest van 8 mei 2018 is vernieuwend in die zin dat het artikel 

3 Probatiewet erkent als een volwaardige en zelfstandige motiveringsplicht, die losstaat van de 

motivering van de opgelegde straf. De raadsheren in cassatie namen immers geen genoegen 

met de enkele motivering door de eerste rechter van de opgelegde gevangenisstraf, de geldboete 

en het rijverbod.114 Aldus rust op de strafrechter de plicht om, naast de gekende motivering van 

                                                 
108 Cass; 23 maart 2004, P.03.1347.N, www.juridat.be.  
109 Zie in die zin: Corr. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 2 mei 2018, www.arrestendatabank.be; Corr. Hasselt 30 januari 2018, 

www.arrestendatabank.be, 6; Corr. Antwerpen 19 maart 2018, www.arrestendatabank.be; Antwerpen 16 mei 2018, 

www.arrestendatabank.be, 10; Corr. Kortrijk 18 december 2017, www.arrestendatabank.be, 19; Antwerpen 6 december 2017, 

www.arrestendatabank.be, 13; Antwerpen 27 oktober 2017, www.arrestendatabank.be, 14. 
110 Cass. 20 juni 2000, Arr.Cass. 2000, 383; Cass. 21 september 1999, P.98.1346.N, Arr.Cass. 1999, 474; Cass. 30 april 1985, 

Pas. 1985, I, 525. 
111 X., “La motivation de la décision refusant la suspension”, RDPC 2003, 891-902 (901). 
112 Cass. 30 januari 2018, P.16.1258.N., www.juridat.be; Cass. 9 januari 2018, P.17.0856.N. 
113 F. GOOSSENS en S. VAN DYCK, “De motiveringsplicht bij het afwijzen van een verzoek tot opschorting van de 

strafrechtelijke uitspraak: van impliciete weigering tot afwezigheid van redenen?”, RW 2001-02, 1463-1465 (1465). 
114 In het bestreden vonnis werden de uitgesproken straffen wel degelijk gemotiveerd overeenkomstig art. 195 Sv.: “Naast de 

gevangenisstraf en de geldboete zoals door de eerste rechter bepaald, komt het rijverbod van 3 maanden, weliswaar voor één 

derde met uitstel, gepast voor ter beteugeling van het onvoorzichtig rijgedrag van beklaagde en de fatale gevolgen die daaruit 

voortgevloeid zijn.” (Corr. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 24 november 2017, onuitgeg., 8). 
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de straf, uitdrukkelijk aan te geven waarom hij niet ingaat op het gemotiveerde verzoek tot 

opschorting, en dit in het licht van het gevaar voor declassering. Wellicht moet er nog steeds 

van worden uitgegaan dat de strafrechter dat laatste aspect niet zal moeten afwegen wanneer de 

beklaagde zelf geen schriftelijke argumenten naar voren brengt die betrekking hebben op de 

mogelijke nadelen voor zijn reclassering. Veel zal dus afhangen van de inzet van de beklaagde, 

die maar voldoende zal worden ingelicht over de redenen waarom hem de gunst van de 

opschorting werd geweigerd, mits hij daarover op omstandige wijze heeft geconcludeerd. 

 

V. Conclusie 

 

19. Dat de weigering van de door de beklaagde gevorderde gunst van de opschorting op 

grond van artikel 3 Probatiewet steeds motivering behoeft, staat al enige tijd buiten kijf. De 

vraag naar de inhoud van deze motiveringsplicht was minder vanzelfsprekend en stond om die 

reden centraal in deze bijdrage. Het moge duidelijk zijn dat ons hoogste rechtscollege de 

strafrechter in het kader van de weigering van de opschorting uitdrukkelijk aanspoort tot het 

maken van een afweging tussen de zwaarwichtigheid van de feiten enerzijds en de nadelen voor 

de reclassering en resocialisering anderzijds. Met haar arrest van 8 mei 2018 heeft het Hof van 

Cassatie aan het declasseringscriterium een prominente plaats toegekend en laat zij de 

doelstelling die de wetgever met de bestraffingsmodaliteit van de opschorting beoogde meer 

tot uiting komen in de motivering van de strafrechter, een punt waar de wetgever tot op heden 

in tekortschiet. Men kan alleen maar hopen dat deze stap voorwaarts ook voor de feitenrechters 

een incentive zal opleveren om zich in de motivering van de weigering van de opschorting 

uitgebreider toe te spitsen op de mogelijke nadelen voor de reclassering van de beklaagde en 

zich niet langer enkel blind te staren op elementen die verband houden met de ernst of de 

omvang van de bewezen feiten en die in de onderzochte rechterlijke beslissingen legio 

voorkwamen. Vereisen dat het declasseringscriterium verplicht aan bod dient te komen in de 

motivering van de weigering van de opschorting is één ding ; het probleem van 

“onbegrijpelijke” motiveringen volledig van de baan te helpen is een andere zaak. Bij gebrek 

aan verplichte criteria (bv. gevolgen voor financiële, sociale, professionele toestand) in de 

Probatiewet die rechters ondersteuning moeten bieden bij het maken van voormelde afweging, 

dreigt het declasseringscriterium een maat voor niets te blijven. Uit het gevoerde onderzoek is 

immers gebleken dat de feitenrechters maar al te frequent nalaten om de door de beklaagde 

aangehaalde feitelijke elementen in hun negatieve motivering te betrekken. Het zou 

denkbeeldig zijn te stellen dat de verdediging voortaan volledig inzicht zal worden geboden in 
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de redenen voor het niet-toekennen van de opschorting. Wel dient men voor ogen te houden dat 

de stelling van het Hof in het geannoteerde arrest maar doorgang zal vinden in de gevallen dat 

de verdediging zelf elementen op tafel legt waaruit de mogelijke nadelen van een bestraffing 

voor haar reclassering blijken, en dit bij voorkeur schriftelijk en onderbouwd met 

bewijsstukken. De wijze raad die in dit verband aan de beklaagde (of zijn raadsman) dient te 

worden meegegeven luidt als volgt: “beter concluderen, is beter motiveren”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


